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Tipo “U” 

 
 

I N S T R U Ç Õ E S  
 

 Você receberá do fiscal: 
o um caderno de questões da prova objetiva e discursiva contendo 70 (setenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) 

alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta, e 1 (uma) questão discursiva; 
o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva; e 
o uma folha de texto definitivo da prova discursiva. 

 Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da 
prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 

A confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso. 
 

 Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação da folha de respostas da prova 
objetiva e da folha de texto definitivo da prova discursiva estão corretas. 

 Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer a prova objetiva e discursiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse 
prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva e o preenchimento da folha de texto definitivo da prova 
discursiva. 

 Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva, a folha de texto 
definitivo da prova discursiva e o caderno de provas e retirar-se da sala. 

 Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva e discursiva 3 (três) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos 
após o início da prova. 

 Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de texto definitivo da prova discursiva e a folha de respostas da prova 
objetiva devidamente assinada. 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada de material transparente. 
 Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico ou de comunicação. 
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
 Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
 Não será permitida a utilização de lápis em qualquer etapa da prova. 
 

I N S T R U Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  OB J E T I V A  E  D I S C U R S I V A  
 

 Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva e na folha de texto definitivo da prova discursiva. 
Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções na folha de respostas. 

 Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa. 
 A folha de respostas da prova objetiva e a folha de texto definitivo da prova discursiva não podem ser dobradas, amassadas, 

rasuradas ou manchadas e nem podem conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. 
 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas e 

o texto definitivo da prova discursiva para a respectiva folha. 
 A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica 

de tinta preta, o espaço a ela correspondente. 
 Marque as respostas assim: 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 1 a 26 

 
Texto 1 para responder às questões de 1 a 3. 
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PROERD 
 

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à
Violência (PROERD), da Polícia Militar, tem foco na
prevenção e na conscientização dos alunos, alertando-os a
respeito dos malefícios das drogas lícitas e ilícitas e quanto
à conduta associada à violência.  

A iniciativa foi criada no Distrito Federal, em 1998, e já
beneficiou mais de 500 mil jovens, contribuindo com ações
integradas para manter crianças e jovens longe das drogas e da
violência. Policiais com formação em psicologia, assistência
social e outras áreas de ciências comportamentais se
aproximam da classe estudantil, indo para dentro das salas de
aula, e conseguem evitar que muitos alunos se envolvam com
as drogas.  

Ao final do trabalho realizado nas escolas, a PMDF
promove uma formatura, ocasião em que todos os beneficiados
pelo programa se juntam para celebrar os bons resultados
obtidos com a parceria entre escolas, comunidade e polícia. 
 

Disponível em: <http://www.criancacandanga.df.gov.br/proerd-programa-de-
resistencia-as-drogas-e-a-violencia-pmdf/>. Acesso em: 8 set. 2017, com adaptações.

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 
De acordo com a leitura compreensiva do texto, é correto 
afirmar que o (a) 
 
(A) público-alvo do PROERD são crianças e jovens em 

situação de risco nas escolas. 
(B) trabalho de prevenção e de conscientização realizado 

pelo PROERD direciona-se a qualquer criança ou jovem. 
(C) PROERD, desde 1998, já beneficiou mais de 

500 mil jovens que tinham contato direto ou indireto 
com o universo das drogas e da violência. 

(D) iniciativa da PMDF é, por meio do PROERD, 
promover a inclusão social de crianças e de jovens 
oriundos de famílias de baixa renda. 

(E) PMDF, quando as ações do PROERD são concluídas 
nas escolas, celebra os bons resultados obtidos com 
todos os beneficiados pelo programa. 

 

QUESTÃO 2 _______________________  
 
A principal finalidade do texto é 
 
(A) discutir, por meio da argumentação, a importância de 

iniciativas que previnam e conscientizem crianças e 
jovens quanto aos malefícios relacionados às drogas 
e à violência. 

(B) descrever as ações realizadas pelo PROERD 
nas escolas. 

(C) informar, por meio da exposição de ideias, a respeito do 
trabalho desenvolvido nas escolas pelo PROERD. 

(D) relatar situações em que foram aplicadas algumas 
ações do PROERD em uma determinada escola. 

(E) relatar uma sequência de acontecimentos decorrentes 
das ações realizadas pelo PROERD nas escolas. 

 
 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
A respeito das regras de ortografia e de acentuação gráfica 
vigentes, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Caso o autor resolvesse apenas substituir a expressão 

“O Programa Educacional de Resistência às Drogas e 
à Violência (PROERD)” (linhas 1 e 2) pela 
construção As ações do Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), a 
forma verbal “tem” (linha 2) deveria ser acentuada. 

(B) O vocábulo sublinhado no período “A iniciativa foi 
criada no Distrito Federal, em 1998, e já beneficiou 
mais de 500 mil jovens, contribuindo com ações 
integradas para manter crianças e jovens longe das 
drogas e da violência.” (linhas de 6 a 9) poderia ser 
substituído corretamente pela locução afim de. 

(C) Os termos assistênte e ciêntificamente seguem as 
regras de acentuação gráfica por derivarem dos 
vocábulos sublinhados no trecho “Policiais com 
formação em psicologia, assistência social e outras 
áreas de ciências comportamentais” (linhas 9 e 10). 

(D) No lugar dos termos sublinhados no trecho “todos os 
beneficiados pelo programa se juntam para celebrar os 
bons resultados obtidos” (linhas de 15 a 17), poderia ser 
empregado corretamente o vocábulo hêxitos. 

(E) A redação apartir da parceria entre escolas, 
comunidade e polícia poderia ser empregada 
corretamente no lugar do trecho “com a parceria 
entre escolas, comunidade e polícia.” (linha 17). 

 
Texto 2 para responder às questões de 4 a 6. 
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PM dá aulas de música a estudantes do  
ensino fundamental de Ceilândia 

 
O estudante Breno Ferreira, de 13 anos, começou a se 

interessar por música em setembro, quando foi selecionado 
para a Escola de Música da Polícia Militar do DF, em 
Ceilândia. O adolescente faz aula três vezes por semana e é um 
dos 80 alunos matriculados na instituição, que funciona no 8o

Batalhão da PM (QNP 26/30, Setor P Sul). Além de 
instrumentos de sopro (flauta, trompete e tuba), eles aprendem 
percussão (bumbo e o surdo), canto e teoria musical. 

O menino conta que foi a insistência da mãe que o levou 
a participar das aulas, mas ele se encantou com a prática 
musical já no primeiro contato. “Gosto muito. Não faltei nem 
um dia.” 

Como Breno, a estudante Laurrane Maira Ferreira, de 
15 anos, participa das atividades da escola e conseguiu 
desenvolver habilidade musical. Ela, que nunca havia 
tocado um instrumento, pensa em se dedicar a esse tipo de 
arte por mais tempo. “Acho uma ótima oportunidade. Estou 
até pensando em estudar música.”. 
 

Disponível em: <http://www.jornaldebrasilia.com.br/cidades/pm-da-
aulas-de-musica-a-estudantes-do-ensino-fundamental-de-ceilandia/>. 

Acesso em: 6 set. 2017, com adaptações.

 
Área livre 
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QUESTÃO 4 _______________________  
 
Considerando as informações apresentadas no texto, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) Em Ceilândia, a PM dá aulas a estudantes do ensino 

de música fundamental.  
(B) O estudante Breno Ferreira, que tem 13 anos de 

idade, começou a se interessar por música em 
setembro, quando foi selecionado para a Escola de 
Música da Polícia Militar do DF, que é uma unidade 
federativa situada em Ceilândia.  

(C) O adolescente Breno Ferreira, com um dos 80 alunos 
matriculados na instituição, que funciona no 
8o Batalhão da PM (QNP 26/30, Setor P Sul), faz 
semanalmente três aulas de música. 

(D) Embora tenha se encantado com a prática musical já 
no primeiro contato, o menino conta que foi levado a 
participar das aulas pela insistência da mãe.  

(E) Com 15 anos de idade, a aluna Laurrane Maria 
Ferreira, assim como Breno, frequenta as aulas da 
escola; no entanto, conseguiu desenvolver habilidade 
musical. 

 

QUESTÃO 5 _______________________  
 
Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do sinal 
indicativo de crase e às regras de regência prescritas pela 
norma-padrão. 
 
(A) O adolescente assiste à três aulas por semana. 
(B) Breno vai a Escola de Música da PM três vezes por 

semana. 
(C) O adolescente faz aula três vezes à cada semana. 
(D) Breno faz aula três vezes de segunda à sábado. 
(E) O adolescente comparece à aula três vezes por semana. 
 

QUESTÃO 6 _______________________  
 
De acordo com o emprego das classes de palavras no período 
“O menino conta que foi a insistência da mãe que o levou a 
participar das aulas, mas ele se encantou com a prática 
musical já no primeiro contato.” (linhas de 9 a 11), assinale a 
alternativa correta.  
 
(A) A substituição do artigo definido sublinhado na 

expressão “O menino” pelo indefinido Um tornaria 
o sentido do vocábulo “menino” mais específico. 

(B) O vocábulo “menino” funciona como adjetivo, pois 
foi empregado para atribuir uma característica ao 
termo “O estudante Breno Ferreira” (linha 1). 

(C) O pronome “que”, na segunda situação em que 
aparece, classifica-se como pronome e foi utilizado 
para retomar o termo “a insistência da mãe”. 

(D) Os pronomes “o” e “ele” referem-se a termos 
diferentes. 

(E) A conjunção “mas” foi empregada para estabelecer 
uma ideia de adição entre as duas últimas orações. 

 
Área livre 

 
 
 
 

QUESTÃO 7 ________________________  
 
Para a estimativa do número de pessoas em eventos ou 
manifestações, considera-se que cada indivíduo ocupa a área 
de 0,2 m2. Em determinado evento, em uma via com 20 m de 
largura, uma fotografia aérea mostrou que as pessoas 
ocuparam 1,5 km da extensão da via. 
 
Nessa situação hipotética e com base nos dados 
apresentados, a melhor estimativa para o número de pessoas 
no evento é 
 
(A) 15.000. 
(B) 150.000. 
(C) 300.000. 
(D) 450.000. 
(E) 1.500.000. 
 

QUESTÃO 8 ________________________  
 

 
 

Disponível em: <http://www.ssp.df.gov.br/images/SGI/Balanco_da_seguranca_ 
publica/balano%20janeiro.pdf>. Acesso em: 10 set. 2017, com adaptações. 

 
A imagem apresentada mostra que o número de homicídios 
registrados no Distrito Federal, em janeiro de 2016, foi de 74 
e, em janeiro de 2017, foi de 40. Com base nessas 
informações, é correto afirmar que o número inteiro que mais 
se aproxima do percentual de redução do número de 
homicídios registrados em janeiro 2017, em relação a janeiro 
de 2016, é 
 
(A) 85. 
(B) 60. 
(C) 52. 
(D) 46. 
(E) 34. 
 

Área livre 
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QUESTÃO 9 _______________________  
 
Ao ser questionado quanto ao número de motoristas 
abordados durante uma operação de blitz da Lei Seca, o 
comandante informou ao repórter: 
 
— Hoje foram abordados 70 condutores, dos quais 18 foram 
autuados por dirigir sem habilitação, 22 foram autuados por 
alcoolemia e 12 foram autuados pelas duas infrações 
simultaneamente.  
 
Considerando-se que, nessa situação hipotética, apenas essas 
duas infrações foram observadas, é correto afirmar que o 
número de condutores não autuados foi igual a 
 
(A) 18. 
(B) 24. 
(C) 36. 
(D) 42. 
(E) 52. 
 

QUESTÃO 10 ______________________  
 
Acerca do Word, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Só é possível alterar a orientação da página no 

momento da impressão do documento. 
(B) Em um documento definido com orientação 

paisagem, é possível criar apenas duas colunas por 
página. 

(C) A orientação retrato, também chamada de orientação 
horizontal, pode ser aplicada a todas as partes do 
documento. 

(D) Para alterar a orientação da página, deve-se seguir o 
caminho > Design da Página > Orientação e escolher 
a desejada. 

(E) É permitido aplicar a orientação paisagem a apenas 
uma página do documento. 

 

QUESTÃO 11 ______________________  
 
O Excel é um software muito utilizado na elaboração de 
planilhas eletrônicas. Entre suas diversas funcionalidades, 
destacam-se as fórmulas e funções. A respeito delas, é 
correto afirmar que a (o) 
 
(A) função =SE(2+2=4,“CORRETO”,“ERRADO”) está 

escrita de forma correta e deve apresentar o resultado 
como CORRETO. 

(B) operador de cálculo <> realiza a mesma comparação 
que o operador =, em uma função SE. 

(C) função SE não consegue comparar textos. 
(D) função SE permite aninhar 10 funções SE diferentes. 
(E) função =SE(A2>B2;“Acima do orçamento”) está 

incorreta, pois omitiu-se o argumento para casos em 
que a função retorne falso. 

 

QUESTÃO 12 ______________________  
 
Assinale a alternativa que descreve a principal atividade de 
um spyware. 
 
(A) Consome muitos recursos do computador, ao criar 

grande quantidade de cópias de si mesmo. 
(B) Altera ou apaga arquivos e diretórios. 

(C) Monitora as atividades de um computador e envia as 
informações obtidas ao invasor. 

(D) Instala programas spyware e os utiliza para coletar 
informações. 

(E) Controla remotamente o computador infectado sem o 
conhecimento do usuário. 

 

QUESTÃO 13 _______________________  
 
Acerca da criptografia e da segurança da informação na 
internet, é correto afirmar que a (o) 
 
(A) assinatura digital permite comprovar a autenticidade 

e a integridade de uma informação. 
(B) data incorreta do computador não impede que 

certificados válidos sejam considerados não confiáveis.
(C) certificado digital é um registro físico composto por 

um conjunto de dados que distingue uma entidade e 
associa a ela uma chave pública.  

(D) chave é o meio utilizado para a troca de informações.
(E) criptografia somente é utilizada para enviar mensagens 

que devem ser lidas por um destinatário específico.
 

QUESTÃO 14 _______________________  
 
O processo de identificação de competências de uma 
organização pode dividi-las em quatro grupos distintos. 
Acerca do exposto, assinale a alternativa relacionada ao 
grupo de competências individuais. 
 
(A) Inovação. 
(B) Competitividade. 
(C) Relacionamento interpessoal. 
(D) Criação de equipes. 
(E) Gestão de conflitos.  

 

QUESTÃO 15 _______________________  
 

A gestão por competências tem base em três características 
fundamentais. Assinale a alternativa que apresenta os 
componentes de uma competência.  
 

(A) Conhecimentos, habilidades e atitudes. 
(B) Conhecimentos, hábitos e atitudes. 
(C) Conhecimentos, valores e ética. 
(D) Compreensão, hábitos e valores.  
(E) Compreensão, talento e ética.  

 

QUESTÃO 16 _______________________  
 

A gestão de pessoas (GP) tem evoluído muito ao longo dos 
anos, inclusive no setor público. Considerando esse contexto, 
assinale a alternativa que apresenta o processo de GP que recebe 
massivo investimento e é responsável pelos sistemas de 
informação gerencial e de fluxo de informação na área pública.  
 

(A) Aplicar pessoas. 
(B) Agregar pessoas. 
(C) Monitorar pessoas. 
(D) Desenvolver pessoas.  
(E) Recompensar pessoas.  
 

Área livre 
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QUESTÃO 17 ______________________  
 
A imagem que a organização tem a respeito de si mesma e do 
seu futuro, o ato de se ver a si própria projetada no espaço e 
no tempo é, para o planejamento estratégico de gestão de 
pessoas, a definição de 
 
(A) missão. 
(B) visão. 
(C) valor. 
(D) meta. 
(E) projeto. 

 

QUESTÃO 18 ______________________  
 
Em determinado mês, uma sociedade empresária adquiriu 
veículos, equipamentos, matéria-prima, materiais para 
escritório, instalações e óleo para lubrificação das máquinas. 
No contexto de gestão de administração de materiais e 
recursos patrimoniais, os produtos adquiridos que passarão a 
constituir a conta de estoques da empresa seriam 
 
(A) veículos, equipamentos e materiais para escritório. 
(B) equipamentos, óleo para lubrificação das máquinas e 

matéria-prima. 
(C) matéria-prima, materiais para escritório e óleo para 

lubrificação das máquinas. 
(D) óleo para lubrificação das máquinas, matéria-prima e 

instalações. 
(E) materiais para escritório, equipamentos e óleo para 

lubrificação das máquinas. 
 

QUESTÃO 19 ______________________  
 
A Lei no 8.666/1993, estabelece, como regra geral, que as 
compras no setor público passem necessariamente por 
alguma modalidade licitatória para que as entidades da 
administração pública possam realizar qualquer tipo de 
aquisição de bens ou a contratação de obras ou serviços. São 
exemplos de modalidades de licitações previstas no referido 
dispositivo legal a (o) 
 
(A) leilão, o concurso e a qualificação. 
(B) tomada de preços, a concorrência e a qualificação. 
(C) concorrência, o leilão e a habilitação. 
(D) concorrência, o convite e a tomada de preços. 
(E) concurso, o leilão e a alienação de bens. 
 

QUESTÃO 20 ______________________  
 

O sistema de compras baseia-se em uma ação que 
envolve atividades de pesquisas para a melhor adequação dos 
objetivos organizacionais. 
 

POZO, Hamilton. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais: 
uma abordagem logística. 4a ed. 2a reimpressão. São Paulo: Atlas, 2007. 

 
Nesse sentido, as compras não são realizadas com base em 
valores e julgamentos intuitivos, mas sim com a utilização de 
sistemas de gestão modernos e com o uso de tecnologias, com o 
intuito de gerar benefícios reais para as organizações. Acerca do 
exposto, assinale a alternativa que indica importantes ações de 
suprimento atribuídas à área de compras. 
 

(A) Pedidos de compras, coleta de preços, análise de 
preços, qualificação de fornecedores e 
desenvolvimento de novos materiais. 

(B) Desenvolvimento de fornecedores, desenvolvimento de 
novos materiais, qualificação de fornecedores 
e negociação. 

(C) Negociação, desenvolvimento de fornecedores, coleta 
de preços, pedidos de compras e análise de preços. 

(D) Coleta de preços, análise de preços, pedidos de 
compras, qualificação de fornecedores e negociação. 

(E) Solicitação de compras, coleta de preços, análise de 
preços, pedidos de compras e acompanhamento de 
pedidos. 

 

QUESTÃO 21 _______________________  
 
O espaço físico é um componente relevante do custo de 
armazenagem. Por isso, um bom projeto de layout do local a 
ser utilizado para recebimento, conferência, carga, descarga e 
distribuição dos recursos materiais deve ser considerado tão 
importante quanto o da própria organização como um todo. 
Assim, o correto dimensionamento do espaço físico ou 
layout envolve considerar a (o) 
 
(A) possibilidade de uso de equipamentos para carga e 

descarga de recursos materiais, como pallets e 
empilhadeiras. 

(B) necessidade de controles e gerenciamento mais 
rigorosos dos recursos patrimoniais. 

(C) estabelecimento de fluxo racional de trabalho para o 
pessoal responsável pelo acompanhamento e pelo 
controle dos recursos patrimoniais. 

(D) racionalização dos espaços ocupados para a 
movimentação de recursos patrimoniais. 

(E) aumento ou a permanência dos espaços ocupados 
pelos recursos materiais com aumento de volume de 
produção. 

 

QUESTÃO 22 _______________________  
 
Os créditos adicionais classificam-se em suplementares, 
especiais e extraordinários. Quanto à finalidade, os créditos 
suplementares destinam-se ao (às) 
 
(A) reforço de dotação orçamentária já prevista na Lei 

Orçamentária Anual (LOA). 
(B) despesas para as quais não haja dotação orçamentária 

específica. 
(C) despesas urgentes e imprevistas. 
(D) despesas de interesse exclusivo da Presidência da 

República. 
(E) despesas decorrentes de calamidade pública. 
 

QUESTÃO 23 _______________________  
 
O primeiro estágio da execução da despesa orçamentária, que 
cria para o Estado a obrigação de pagamento, é o (a) 
 
(A) planejamento. 
(B) fixação. 
(C) lançamento. 
(D) empenho. 
(E) liquidação. 
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QUESTÃO 24 ______________________  
 
A classificação da receita pública por natureza é feita em seis 
níveis, dos quais o primeiro informa a categoria econômica e o 
segundo a origem da receita. A receita 1.1.1.2.00.00 – Impostos 
sobre o Patrimônio e a Renda – classifica-se, quanto à origem, em 
 
(A) Receita Patrimonial. 
(B) Receita Tributária. 
(C) Receita de Contribuição. 
(D) Receita de Serviços. 
(E) Operação de Crédito. 
 

QUESTÃO 25 ______________________  

 
 

(Figura ampliada na página 14) 
 
O mapa apresentado permite que se reconheça a complexidade 
da movimentação populacional dentro da Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF). São 
vários municípios com uma população total de aproximadamente 
3,8 milhões de pessoas e que apresentam especificidades, como 
problemas de mobilidade urbana. Acerca desse tema e 
considerando a disposição do mapa, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Luziânia, Formosa e Padre Bernardo são fronteiriças 

ao Distrito Federal e possuem estrutura rodoviária e 
ferroviária que atendem, com organização, o 
deslocamento para atividades trabalhistas diárias. 

(B) Unaí é o município mais urbanizado da RIDE/DF, mesmo 
estando localizado no centro geográfico da região. 

(C) Planaltina e Planaltina de Goiás são as mesmas cidades; a 
diferença no nome é apenas um costume local. 

(D) Pirenópolis é uma cidade com viés turístico e 
representa uma parte importante do deslocamento da 
população do Distrito Federal nos finais de semana e 
feriados prolongados. 

(E) O rápido crescimento físico da RIDE/DF permitiu a 
divisão política em 30 municípios. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 26 _______________________  
 

Rodovias radiais 
 

 
 
Ao determinar a construção da capital no interior do Brasil, 
Juscelino Kubitschek tinha como objetivo integrar o País 
regionalmente, principalmente a partir da construção de 
rodovias que cumprissem esse papel. Parte da ideia foi 
colocada em prática e gerou um complexo conjunto 
rodoviário, que atravessa a Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF) e 
todo o País. A respeito desse tema e com base no mapa 
apresentado, assinale a alternativa correta. 
 
(A) As rodovias são radiais e partem do extremo para o 

centro do País, passando por todas as unidades da 
Federação. Um exemplo é a BR-070. 

(B) As rodovias que cortam o Distrito Federal ajudam a 
estabelecer uma área de desenvolvimento e um 
avanço no Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM), pois, de certa forma, geram 
empregos e infraestrutura. 

(C) Brasília e Goiânia são metrópoles nacionais unidas 
pela BR-020 e que estabelecem grande área de 
desenvolvimento econômico. 

(D) A grande área agricultável da RIDE/DF tornou a região 
a mais importante produtora de soja do Brasil, sendo o 
seu escoamento feito apenas pelas rodovias radiais. 

(E) As novas áreas de assentamento nas cidades do 
Entorno do Distrito Federal trouxeram uma maior 
ordem social à região, reduzindo drasticamente a 
escassez de moradia e os níveis de violência urbana. 

 
Área livre 
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DIREITO E LEGISLAÇÃO 
Questões de 27 a 55 

 

QUESTÃO 27 ______________________  
 
O tema da segurança pública está previsto no Capítulo V do 
Título III (Da Organização dos Poderes) da Lei Orgânica do 
Distrito Federal. Com base no exposto, é correto afirmar que a 
segurança pública 
 
(A) é dever exclusivo do Estado; por isso, não é uma 

responsabilidade de todos. 
(B) pauta-se na preservação da incolumidade única e 

exclusiva do patrimônio público. 
(C) tem como princípio norteador a ênfase no 

policiamento comunitário. 
(D) é exercida com base na gestão descentralizada e 

independente de seus órgãos. 
(E) visa à preservação da ordem pública, sem, no 

entanto, preocupar-se com a promoção dos direitos e 
das garantias fundamentais. 

 

QUESTÃO 28 ______________________  
 
Considerando o artigo 117-A, § 1o, da Lei Orgânica do 
Distrito Federal, é um objetivo da Política de Segurança 
Pública a (o) 
 
(A) prevenção das infrações penais, por meio de 

procedimentos investigatórios de polícia judiciária. 
(B) apuração das infrações penais, por meio de 

policiamento ostensivo. 
(C) guarda dos prédios privados do Distrito Federal. 
(D) prevenção das relações de consumo, ambientais e da 

saúde pública. 
(E) exercício das atividades de defesa civil, prevenção e 

combate a incêndios, alagamentos, enchentes e 
outros desastres. 

 

QUESTÃO 29 ______________________  
 
Acerca da Lei no 6.477/1977, que dispõe quanto ao Conselho 
de Disciplina na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal, assinale a alternativa correta.  
 
(A) O Comandante-Geral da Corporação tem a competência 

para nomeação do Conselho de Disciplina. 
(B) O Conselho de Disciplina é composto por, no 

mínimo, dois oficiais da Corporação. 
(C) A praça da ativa da Polícia Militar permanece no 

exercício de suas funções ao responder perante o 
Conselho de Disciplina. 

(D) O oficial que formulou a acusação não tem 
impedimento para compor o Conselho de Disciplina, 
caso o acusado permita sua participação.  

(E) É facultativa a presença do acusado em todas as 
sessões do Conselho de Disciplina.  

 

QUESTÃO 30 ______________________  
 
O Conselho de Justificação da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal é disciplinado pela Lei  
no 6.577/1978. A respeito desse tema, assinale a alternativa 
correta.  

(A) Diferentemente dos oficiais da ativa e da reserva 
remunerada, o oficial reformado não pode ser 
submetido ao Conselho de Justificação. 

(B) Oficiais subalternos não podem compor o Conselho 
de Justificação como membros. 

(C) Se o justificante não for localizado para intimação, o 
processo do Conselho de Justificação será suspenso 
até sua localização.  

(D) As funções de presidente e escrivão são definidas 
mediante o sorteio dos nomes dos membros do 
Conselho de Justificação.  

(E) O Conselho de Justificação dispõe de um prazo de 60 
dias, improrrogáveis, para a conclusão de seus 
trabalhos. 

 

QUESTÃO 31 _______________________  
 
Considerando o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia 
Militar do Distrito Federal, previsto na Lei no 7.289/1984, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) A carreira de Oficial da Polícia Militar é privativa de 

brasileiros natos e naturalizados. 
(B) O período de licença especial interrompe 

a contagem de tempo de efetivo serviço do 
policial-militar. 

(C) Na inatividade, o policial-militar deve fazer uso das 
designações hierárquicas no exercício de cargo de 
natureza civil da administração pública. 

(D) Os policias-militares podem interpor pedido de 
reconsideração, queixa ou representação, individual 
ou coletivamente, contra ato administrativo que os 
tenha prejudicado. 

(E) O procedimento de maneira ilibada na vida pública e 
particular é um dos preceitos da ética policial-militar. 

 

QUESTÃO 32 _______________________  
 
A remuneração dos militares do Distrito Federal é tratada na 
Lei no 10.486/2002. No que tange a essa lei, assinale a 
alternativa correta.  
 
(A) Em regra, a remuneração do militar não está sujeita a 

penhora. 
(B) É vedada a acumulação de uma pensão militar com a 

de outro regime. 
(C) A ajuda de custo é direito, inclusive, do policial 

militar que for movimentado por interesse próprio. 
(D) O militar na inatividade perde o direito ao auxílio-

invalidez. 
(E) O militar que se encontra na inatividade remunerada 

não tem direito à assistência pré-escolar. 
 

Área livre 
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QUESTÃO 33 ______________________  
 

O Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), 
instituído pela Lei no 10.633/2002, tem por finalidade prover 
 

(A) os recursos necessários à organização e manutenção 
da Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito 
Federal. 

(B) assistência financeira para execução de serviços 
públicos de transporte, lazer e segurança. 

(C) os recursos necessários à organização e manutenção 
da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal. 

(D) assistência financeira para execução de serviços 
públicos de trabalho, saúde e moradia.  

(E) os recursos necessários à organização e manutenção 
da Polícia Federal e da Polícia Militar do Distrito 
Federal. 

 

QUESTÃO 34 ______________________  
 

A Lei no 12.086/2009 dispõe quanto aos militares da Polícia 
Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal. De acordo com esse dispositivo legal, ao 
Comandante-Geral compete 
 

(A) especificar as atividades desenvolvidas pelos 
integrantes dos quadros da Polícia Militar do Distrito 
Federal. 

(B) editar os atos de nomeação e de promoção de oficiais. 
(C) estabelecer critérios objetivos para a avaliação dos 

conceitos profissional e moral no âmbito da 
Corporação. 

(D) efetivar os atos de declaração e de promoção de 
praças. 

(E) estabelecer o cronograma e o processamento das 
promoções dos militares.  

 

QUESTÃO 35 ______________________  
 

O Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito 
e Cerimonial Militar das Forças Armadas está previsto no 
Decreto no 2.243/1997. Acerca desse regulamento, assinale a 
alternativa correta.  
 

(A) A continência é uma saudação pessoal.  
(B) Em embarcação, viatura ou aeronave militar, o 

militar mais antigo é o último a desembarcar.  
(C) Caso uma tropa em marcha cruze com outra, a que 

for comandada pelo mais antigo passará por último. 
(D) O Hino Nacional deve ser cantado em solenidades 

oficiais. 
(E) Os oficiais da reserva só têm direito à continência da 

tropa quando estiverem uniformizados. 
 

QUESTÃO 36 ______________________  
 

Os órgãos da organização básica, que compreende o 
Comando-Geral e os órgãos de direção-geral e direção 
setorial, estão regulados no Decreto no 7.165/2010. Com base 
nesse decreto, é correto afirmar que, ao Subcomandante-Geral 
da Corporação, subordinado diretamente ao Comandante-Geral, 
incumbe  
 

(A) inspecionar, pessoalmente ou por meio de delegação 
de competência, os órgãos da Corporação. 

(B) presidir a Comissão de Promoção de Praças. 
(C) coordenar, controlar e fiscalizar a atuação dos órgãos 

que compõem a estrutura da Corporação. 
(D) presidir a Comissão de Promoção de Oficiais. 
(E) propor ao Governador do Distrito Federal a edição 

de atos afetos à Corporação. 
 

Texto 3 para responder às questões 37 e 38. 
 

Considere a seguinte situação hipotética: 
 

No dia 12 de janeiro de 2016, Brasília sediou show de importante 
banda no cenário da música nacional, tendo o Ginásio Nilson 
Nelson abrigado cerca de 20 mil pessoas para o evento, que durou 
quatro horas e finalizou às 2h da manhã do dia 13 de janeiro. Após 
o espetáculo, um grupo de seis pessoas, composto por quatro 
homens, uma mulher (todos na faixa dos 20 anos) e um menor de 
17 anos de idade, ao se dirigir até a parada de ônibus, deparou-se 
com outro grupo de seis pessoas, com o qual se desentendeu 
durante o show. Os ânimos de exaltaram e, ato contínuo, os 
membros dos dois grupos iniciaram uma briga acirrada, marcada 
por socos e pontapés, que terminou quando uma viatura da Polícia 
Militar chegou ao local, acionada pelas pessoas que ali se 
encontravam. O segundo grupo evadiu-se do local, tendo apenas 
permanecido o grupo de quatro homens, uma mulher e um menor 
de idade, todos com escoriações leves e com os ânimos ainda 
muito exaltados, o bastante para investirem contra os quatro 
policiais que foram acionados.  
 

QUESTÃO 37 _______________________  
 

Quanto à abordagem e à detenção do menor de idade 
componente do grupo, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O menor de idade será encaminhado para tratamento 
ambulatorial. 

(B) Os pais do menor de idade deverão ser notificados da 
captura deste. 

(C) O juiz deverá decidir pela liberação do menor de 
idade em 82 horas. 

(D) O menor de idade deverá permanecer alojado com os 
adultos em detenção. 

(E) As disposições específicas para o menor de idade 
decorrem da necessidade de atribuir-se a devida 
sanção penal, por intermédio da retirada do menor do 
convívio em sociedade. 

 

QUESTÃO 38 _______________________  
 

Em relação à abordagem e à detenção da infratora 
componente do grupo, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O alojamento da infratora será feito em ambiente 
comum de custódia, tendo em vista a necessidade de 
se garantir tratamento igualitário com os homens. 

(B) As medidas de abordagem e de captura da mulher 
são consideradas discriminatórias, tendo em vista 
que ela não goza dos mesmos direitos em 
comparação aos homens. 

(C) A captura da infratora deverá ser feita, na medida do 
possível, por uma agente do sexo feminino. 

(D) A infratora tem assegurada a assistência jurídica, a 
ser exercida por um dos agentes responsáveis pela 
captura. 

(E) A infratora ficará isolada e incomunicável, tendo-se 
em vista a necessidade de resguardar a ordem pública. 
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QUESTÃO 39 ______________________  
 
Com relação ao serviço militar obrigatório, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Mesmo em tempos de guerra, os alistados que se 

declararem pacifistas podem deixar o serviço militar.  
(B) Compete às Forças Armadas, em tempos de paz, atribuir 

serviço alternativo aos que alegarem imperativo de 
consciência decorrente de convicção política. 

(C) Em tempos de paz, as mulheres são impedidas de 
prestar o serviço militar.  

(D) Os eclesiásticos são isentos do serviço militar a 
qualquer tempo.  

(E) Após alistado, aquele que alegar imperativo de 
consciência decorrente de crença religiosa torna-se 
isento do serviço militar obrigatório. 

 

QUESTÃO 40 ______________________  
 
Com base no artigo 142 do Capítulo II (Das Forças Armadas) 
do Título V (Da Defesa do Estado e das Instituições 
Democráticas) da Constituição Federal, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) É cabível habeas corpus no tocante ao mérito das 
punições disciplinares militares. 

(B) A sindicalização dos militares é permitida.  
(C) O militar, enquanto em serviço ativo, pode filiar-se a 

partidos políticos. 
(D) Ao militar é defeso tomar posse em emprego 

público civil. 
(E) O militar é proibido de exercer o direito de greve. 

 

QUESTÃO 41 ______________________  
 

O artigo 5o da Constituição Federal trata dos direitos e 
deveres individuais e coletivos. De acordo com esse 
dispositivo legal, assinale a alternativa correta.  
 

(A) Não haverá prisão senão em flagrante delito ou por 
ordem escrita e fundamentada de autoridade 
judiciária competente, exceto nas situações de 
transgressão militar ou crime propriamente militar.  

(B) A casa é asilo inviolável do indivíduo, mas, por 
determinação judicial, em qualquer horário pode-se nela 
penetrar, mesmo sem o consentimento do morador. 

(C) É admissível, no processo, a prova obtida por 
meio ilícito. 

(D) Ao preso não é garantido o direito à identificação dos 
responsáveis por sua prisão. 

(E) A lei penal nunca retroagirá, nem mesmo para 
beneficiar o réu. 

 

QUESTÃO 42 ______________________  
 

Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente  
(Lei no 8.069/1990), assinale a alternativa correta.  
 

(A) A permanência da criança e do adolescente em 
programa de acolhimento institucional não se 
prolongará por mais de cinco anos. 

(B) O vínculo da adoção constitui-se por declaração escrita a 
próprio punho pelo interessado, sendo necessário apenas 
o reconhecimento da firma em cartório. 

(C) A falta ou a carência de recursos materiais constitui 
motivo suficiente para a perda ou a suspensão do 
poder familiar, devendo a criança ou o adolescente 
ser encaminhado para o serviço de assistência social 
e ser mantido exclusivamente pelo Estado e por 
organismos internacionais. 

(D) Toda criança ou adolescente terá livre e irrestrito 
acesso às diversões e aos espetáculos públicos, 
independentemente da faixa etária. 

(E) Os menores de 14 anos de idade são proibidos de 
trabalhar, salvo na condição de aprendiz.  

 

QUESTÃO 43 _______________________  
 
Acerca da autorização para viagem de crianças e de 
adolescentes, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A criança poderá viajar para fora da comarca onde 

reside desacompanhada dos pais ou de responsável, 
sendo ela totalmente responsável por seus atos. 

(B) A autorização é dispensável no caso de viagem ao 
exterior, se a criança ou o adolescente viajar na 
companhia de um dos pais, autorizado expressamente 
pelo outro por intermédio de documento com firma 
reconhecida. 

(C) A autoridade judiciária deverá conceder autorização 
para viagem válida por 10 anos. 

(D) A autorização judiciária é obrigatória quando se 
tratar de comarca contígua à da residência da criança. 

(E) A autorização judiciária é facultativa no caso de estar 
a criança acompanhada por pessoa maior, bastando 
autorização do pai, chefe da família. 

 

QUESTÃO 44 _______________________  
 
A Lei no 8.666/1993, em seu artigo 25, traz de forma 
exemplificativa situações nas quais é inexigível a licitação 
quando houver inviabilidade de competição. Assinale a 
alternativa que apresenta uma situação de inexigibilidade de 
licitação. 
 
(A) Quando a União tiver que intervir no domínio 

econômico para regular preços ou normalizar o 
abastecimento. 

(B) Compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento 
das finalidades precípuas da Administração, cujas 
necessidades de instalação e localização condicionem a 
sua escolha, desde que o preço seja compatível com o 
valor de mercado, segundo avaliação prévia.   

(C) Compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros 
perecíveis no tempo necessário para a realização dos 
processos licitatórios correspondentes, realizadas 
diretamente com base no preço do dia. 

(D) Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 
(E) Contratação de profissional de qualquer setor 

artístico, diretamente ou por intermédio de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela 
crítica especializada ou pela opinião pública. 
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QUESTÃO 45 ______________________  
 
João, major da Polícia Militar do Distrito Federal, passados oito 
anos em que se encontra na situação de inatividade, em razão de 
reforma, pleiteia perante o Poder Judiciário a revisão de seus 
proventos. O juiz, ao apreciar o pedido formulado, o julgou 
improcedente, declarando sua prescrição. O magistrado 
fundamentou suas razões ao se decidir pela aplicação do exposto 
no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. Segundo o referido 
dispositivo legal, as dívidas passivas da União, dos estados e dos 
municípios, assim como todo e qualquer direito ou ação contra a 
Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 
natureza, prescrevem em 
 
(A) cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual 

se originarem. 
(B) seis anos, contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem. 
(C) um ano, contado da data do ato ou fato do qual se 

originarem. 
(D) cento e oitenta dias, contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem. 
(E) três anos, contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem. 
 

QUESTÃO 46 ______________________  
 
A Lei no 9.784/1999 estabelece as normas básicas para 
processo administrativo em âmbito federal. A respeito da 
forma, do tempo e do lugar dos atos processuais, com base 
no diploma legal mencionado, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os atos do processo devem-se realizar exclusivamente na 

sede do órgão. 
(B) Os atos do processo devem ser produzidos por 

escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua 
realização e a assinatura da autoridade responsável, 
sendo obrigatório o reconhecimento de firma. 

(C) Os atos do processo administrativo não dependem de 
forma determinada, senão quando a lei 
expressamente o exigir. 

(D) É dispensável no processo administrativo que 
suas páginas sejam numeradas sequencialmente 
e rubricadas. 

(E) Os atos do processo devem-se realizar em dias úteis, 
no horário normal de funcionamento da repartição na 
qual tramitar o processo, não sendo possível concluir 
os atos já iniciados depois do horário normal, em 
qualquer situação, devendo ser marcado dia para a 
continuidade dos atos iniciados. 

 

QUESTÃO 47 ______________________  
 
Enquanto o agente possuir drogas em depósito ou guardá-las 
para entregar para consumo ou para fornecer, haverá uma 
situação de flagrante 
 
(A) legal, pois é uma hipótese de crime permanente. 
(B) legal, pois é uma hipótese de crime instantâneo. 
(C) ilegal, pois é imprescindível o mandado de busca e 

apreensão para ingressar no local do delito. 
(D) ilegal, pois é um típico caso de flagrante forjado. 
(E) ilegal, pois é um típico caso de flagrante esperado. 

QUESTÃO 48 _______________________  
 
Considere hipoteticamente que uma nova lei reduza a pena 
mínima de determinada infração penal. Mesmo havendo o 
trânsito em julgado, se o agente já não tiver cumprido a pena 
que lhe fora imposta, a lex mitior será aplicada. Nessa 
hipótese, trata-se de caso de 
 
(A) abolitio criminis. 
(B) princípio da continuidade normativo-típica. 
(C) novatio legis in pejus. 
(D) abolitio criminis temporalis. 
(E) novatio legis in mellius. 

 

QUESTÃO 49 _______________________  
 
João está em um bar, curtindo o happy hour de sexta, e é 
agredido por Pedro, jogador profissional de futebol. João, 
fisicamente mais fraco, para repelir a injusta agressão, saca 
sua pistola e atira em Pedro, que tomba ferido no tórax. João, 
mesmo depois de ter cessado a ação após o primeiro disparo, 
sabendo que não mais poderia continuar a repulsa, olha para 
Pedro e diz: “A partir de agora, você nunca mais jogará 
futebol!”. Em seguida, efetua outro disparo, agora no joelho 
direito de Pedro. Nessa situação hipotética, o caso trata-se de 
 
(A) legítima defesa putativa. 
(B) excesso doloso na legítima defesa. 
(C) excesso culposo na legítima defesa. 
(D) legítima defesa recíproca. 
(E) legítima defesa de terceiro. 

 

QUESTÃO 50 _______________________  
 

A consequência da prática de um delito castrense culpável é 
a aplicação da sanção penal correspondente, denominada 
pena. O Código Penal Militar (CPM) prevê penas principais 
e acessórias. É pena acessória aplicável ao oficial, prevista 
no artigo 98 do CPM, a 
 

(A) suspensão do exercício do posto, da graduação, do 
cargo ou da função. 

(B) internação em estabelecimento psiquiátrico anexo ao 
manicômio judiciário. 

(C) multa. 
(D) reforma. 
(E) indignidade para o oficialato. 

 

QUESTÃO 51 _______________________  
 

Considere hipoteticamente que o Sd. Silva está em serviço de 
sentinela de um determinado quartel. Durante a madrugada, 
ele resolveu, sem autorização ou ordem superior, deixar o 
posto de sentinela e dirigir-se a uma lanchonete situada do 
outro lado da rua, em lugar fora da área sob administração 
militar. Enquanto lanchava despreocupadamente, foi 
surpreendido e recebeu voz de prisão de dois colegas de 
serviço, que realizavam ronda externa. A conduta do Sd. 
Silva caracteriza o crime militar de 
 

(A) deserção. 
(B) abandono de posto. 
(C) insubmissão. 
(D) recusa de obediência. 
(E) amotinamento. 



PROVA APLIC
ADA

 

PROCESSO SELETIVO – CHOAEM  104 – (QOPME) ASSISTENTE VETERINÁRIO – TIPO “U”  PÁGINA 11/16 
 

QUESTÃO 52 ______________________  
 

É expressamente previsto pelo Código Penal Militar, ao 
tratar dos crimes militares contra a pessoa, em tempo de paz, 
o seguinte delito: 
 

(A) aborto – provocar aborto em si mesma ou consentir 
que outrem lho provoque. 

(B) infanticídio – matar, sob a influência do estado 
puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. 

(C) genocídio – matar membros de um grupo nacional, 
étnico, religioso ou pertencente a determinada raça, 
com o fim de destruição total ou parcial desse grupo.  

(D) feminicídio – atentar contra a vida da mulher por 
razões da condição de sexo feminino. 

(E) suicídio – tirar voluntariamente a própria vida. 
 

QUESTÃO 53 ______________________  
 

O Código Penal Militar (CPM) veda a suspensão condicional 
da pena no caso do crime militar de 
 

(A) deserção. 
(B) dormir em serviço. 
(C) abandono de posto. 
(D) embriaguez em serviço. 
(E) participação em rixa. 

 

QUESTÃO 54 ______________________  
 

A conduta de “apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer 
outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse 
ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo 
em proveito próprio ou alheio”, especificada no artigo 303 do 
Código Penal Militar (CPM), caracteriza o crime 
impropriamente militar de 
 

(A) concussão. 
(B) estelionato. 
(C) peculato. 
(D) furto simples. 
(E) prevaricação. 

 

QUESTÃO 55 ______________________  
 
A respeito do Processo Penal Militar, do Inquérito Policial 
Militar, do exercício da Polícia Judiciária Militar e do 
exercício da Ação Penal Militar, considerando as disposições 
do Código de Processo Penal Militar (CPPM), assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A legislação de processo penal comum não pode ser 

aplicada aos casos omissos no CPPM. 
(B) Compete à Polícia Judiciária Militar apurar os 

crimes militares, bem como os que, por lei especial, 
estão sujeitos à jurisdição militar, e sua autoria. 

(C) A designação de escrivão para o inquérito caberá 
somente ao respectivo encarregado e recairá sempre 
em sargento, subtenente ou suboficial. 

(D) Caso o Inquérito Policial Militar conclua pela 
inexistência de crime, a autoridade militar poderá 
mandar arquivar os autos do inquérito. 

(E) A Ação Penal Militar é sempre condicionada à 
representação do ofendido e pode ser promovida 
tanto por denúncia do Ministério Público Militar 
quanto mediante queixa do ofendido ou de quem 
tenha qualidade para representá-lo. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 56 a 70 

 

QUESTÃO 56 _______________________  
 
Na hipótese de bem patrimonial produzido, nascido ou 
capturado em uma unidade administrativa do Distrito 
Federal, tal unidade deverá emitir um documento em três 
vias, que deverá ser encaminhado ao Departamento Geral de 
Patrimônio, ao órgão setorial de patrimônio e ao órgão 
emitente no prazo de cinco dias, contados da captura, do 
nascimento ou do término da produção. Esse documento, é o 
Termo de  
 
(A) Movimentação de Bens Patrimoniais. 
(B) Recolhimento de Bens Móveis. 
(C) Produção, Nascimento e Captura. 
(D) Guarda e Responsabilidade. 
(E) Aquisição Patrimonial. 
 

QUESTÃO 57 _______________________  
 
O documento pelo qual o titular do órgão usuário transfere, 
ao usuário final ou ao seu substituto, a responsabilidade pela 
guarda e pelo uso de bem patrimonial chama-se Termo de 
 
(A) Ocorrência. 
(B) Desincorporação. 
(C) Guarda e Responsabilidade. 
(D) Movimentação de Bens Patrimoniais. 
(E) Transferência de Guarda e Responsabilidade. 

 

QUESTÃO 58 _______________________  
 
Em uma unidade administrativa do Distrito Federal, a 
responsabilidade pela guarda e pelo uso dos bens 
patrimoniais, móveis e semoventes é de (do) 
 
(A) todos os funcionários do órgão usuário do bem. 
(B) titular do órgão usuário do bem. 
(C) Diretor do Departamento Geral de Patrimônio. 
(D) Secretário de Estado de Fazenda do Distrito 

Federal. 
(E) Governador do Distrito Federal. 
 

QUESTÃO 59 _______________________  
 
O Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(PNSE/MAPA) estabelece que a quarentena a um equídeo 
procedente de propriedade não controlada para anemia 
infecciosa equina (AIE) deve ser mantida até a constatação 
da negatividade dos testes para a doença, mediante a 
realização de dois exames consecutivos, com intervalo de 30 
a 60 dias. Com base no exposto, qual o exame diagnóstico 
para a AIE estabelecido pelo PNSE? 
 
(A) Teste Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA). 
(B) Reação de Fixação de Complemento (RFC). 
(C) Reação em Cadeia de Polimerase (PCR). 
(D) Imunodifusão em Gel de Ágar (IDGA). 
(E) Teste de Coombs. 
 



PROVA APLIC
ADA

 

PROCESSO SELETIVO – CHOAEM  104 – (QOPME) ASSISTENTE VETERINÁRIO – TIPO “U”  PÁGINA 12/16 
 

QUESTÃO 60 ______________________  
 
A instrução normativa (IN) no 5/2002 do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em suas 
normas técnicas, estabelece o controle da raiva dos 
herbívoros domésticos. A referida IN expressa que, na 
profilaxia da raiva dos herbívoros, será utilizada vacina 
 
(A) com vírus inativado, na dosagem de 2 mL, 

mediante via subcutânea ou intramuscular. 
(B) com vírus atenuado, na dosagem de 2 mL, 

mediante via subcutânea ou intramuscular. 
(C) com vírus vivo modificado, na dosagem de 5 mL, 

mediante via subcutânea. 
(D) com partículas virais, na dosagem de 0,5 mL, 

mediante via intramuscular. 
(E) com conjugada, na dosagem de 5 mL, mediante via 

intramuscular. 
 

QUESTÃO 61 ______________________  
 
A Instrução Normativa (IN) no 5/2002 do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que aprova 
as normas técnicas para o controle da raiva dos herbívoros 
domésticos, tem como objetivo 
 
(A) baixar a prevalência e a incidência da doença na 

população de animais domésticos. 
(B) baixar a prevalência da doença na população de 

herbívoros domésticos. 
(C) prevenir e controlar a doença na população de 

animais domésticos. 
(D) erradicar a doença na população de herbívoros 

domésticos. 
(E) erradicar a doença na população humana e canina. 
 

QUESTÃO 62 ______________________  
 
Segundo o Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(PNSE/MAPA), fica dispensado do exame laboratorial de 
anemia infecciosa equina (AIE) o equídeo que, acompanhado 
da mãe, com resultado laboratorial negativo, tenha idade  
 
(A) inferior a 6 meses. 
(B) entre 6 e 12 meses. 
(C) entre 12 e 18 meses. 
(D) entre 18 e 24 meses. 
(E) superior a 24 meses. 
 

QUESTÃO 63 ______________________  
 
De acordo com a Resolução no 1.015/2012 do Conselho 
Federal de Medicina Veterinária (CFMV), que conceitua e 
estabelece condições para o funcionamento de 
estabelecimentos veterinários, caso um estabelecimento 
realize procedimentos clínico-cirúrgicos e a internação de 
animais, este deverá ser enquadrado como 
 
(A) centro veterinário. 
(B) consultório veterinário. 
(C) ambulatório veterinário. 
(D) hospital ou clínica veterinária. 
(E) clínica veterinária especializada. 

QUESTÃO 64 _______________________  
 
O Decreto no 31.793/2010 regulamenta a aplicaçaõ do inciso 
II do artigo 48 da Lei no 6.450/1977, que dispõe quanto à 
Organização Básica da Polı́cia Militar do Distrito Federal. 
De acordo com o artigo 127 do citado decreto, o titular do 
Centro de Medicina Veterinária será 
 
(A) nomeado entre os oficiais do Quadro de Oficiais 

Policiais Militares. 
(B) nomeado entre os tenentes-coronéis do Quadro de 

Oficiais Policiais Militares. 
(C) nomeado entre os tenentes-coronéis do Quadro de 

Oficiais Policiais Militares Médico Veterinário. 
(D) nomeado entre os oficiais do Quadro de Oficiais 

Policiais Militares Médico Veterinário. 
(E) o oficial superior mais antigo do Quadro de 

Oficiais Policiais Militares Médico Veterinário. 
 

QUESTÃO 65 _______________________  
 
A auscultação consiste na avaliação dos ruídos que diferentes 
órgãos produzem espontaneamente. Considerando o 
equipamento e o procedimento de auscultação durante um 
exame médico veterinário, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O método de auscultação serve apenas para ouvir 

os sons produzidos pelos pulmões. 
(B) Os dispositivos de auscultação comumente 

possuem uma extremidade cônica e outra com 
membrana. Nesse caso, o cone servirá apenas para 
animais de grande porte, como equinos, enquanto a 
extremidade com membrana servirá apenas para 
animais de pequeno porte, como os cães. 

(C) A auscultação substitui exames como o 
eletrocardiograma, pois, com a escuta dos sons 
cardíacos, é possível diagnosticar arritmias específicas. 

(D) O estetoscópio e o fonendoscópio são o mesmo 
equipamento. 

(E) A auscultação pode ser direta, em que se aplica o 
ouvido diretamente na área a ser examinada; ou 
indireta, em que o veterinário se utiliza de 
aparelhos de ausculta, como o estetoscópio. 
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QUESTÃO 66 ______________________  
 

O exame radiográfico é um dos métodos de auxílio 
diagnóstico mais utilizados na medicina veterinária. Acerca 
desse tema, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O exame radiográfico não utiliza radiação 
ionizante, o que é perfeitamente seguro para o 
paciente e para os demais membros da equipe que 
realiza o exame. 

(B) Os equipamentos de proteção, como aventais e 
luvas impregnados com chumbo, só devem ser 
utilizados se o operador e (ou) auxiliar estiverem a 
menos de 30 cm do equipamento radiográfico. 

(C) Sempre que não forem utilizados, os equipamentos 
de proteção, tais como aventais e luvas de proteção, 
devem ser dobrados e guardados em local fechado 
e protegido da luz. 

(D) Mulheres grávidas podem participar da obtenção de 
exames radiográficos, desde que minimizada a 
exposição à radiação.  

(E) O crachá de radiação, também conhecido por 
dosímetro, deve ser usado somente por mulheres 
grávidas ou pessoas com mais de 60 anos de idade. 

 

QUESTÃO 67 ______________________  
 

O exame de ultrassonografia é uma modalidade diagnóstica 
cada vez mais difundida na medicina veterinária. A respeito 
do exame de ultrassonografia, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O exame de ultrassonografia utiliza radiação 
eletromagnética, o que requer do operador o uso de 
avental e de luvas de proteção impregnados com 
chumbo. 

(B) O exame de ultrassonografia requer uma sala com 
proteção radiológica. 

(C) Diferentemente do exame radiográfico, o exame 
ultrassonográfico pode ser realizado com o animal 
em movimento. 

(D) O gel utilizado no exame ultrassonográfico é 
necessário somente nas regiões com muitos pelos. 
Áreas desprovidas de pelos não devem receber a 
aplicação do gel. 

(E) Para realização do exame ultrassonográfico, deve 
ser realizada tricotomia (raspagem) dos pelos do 
local a ser examinado. 

 

QUESTÃO 68 ______________________  
 

Muitas vezes, o médico veterinário prescreve medicamentos 
para o tratamento dos animais. Com relação a esse contexto, 
assinale a alternativa correta. 
 

(A) O médico veterinário pode receitar medicamentos 
sujeitos ao controle especial de uso humano para o 
tratamento dos animais. 

(B) Os antibióticos possuem a mesma função que os 
medicamentos anti-inflamatórios. 

(C) Qualquer cidadão pode receitar medicamentos para 
animais, desde que não constem na lista de 
medicamentos controlados.  

(D) Medicamentos manipulados, também conhecidos 
como magistrais, não podem ser utilizados no 
tratamento de animais, pois são exclusivos para uso 
em humanos. 

(E) Diferentemente do que ocorre na medicina humana, 
o médico veterinário não precisa de receituário de 
autorização especial para a prescrição de 
medicamentos sujeitos ao controle especial. 

 

QUESTÃO 69 _______________________  
 
A contenção permite a execução de procedimentos de forma 
segura, evitando-se acidentes que afetem o profissional ou o 
próprio animal. Acerca da contenção, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A contenção somente pode ser feita de forma física 

(ou mecânica), não se recomendando a utilização 
de medicamentos (contenção química), por esta 
oferecer riscos ao animal. 

(B) A contenção de cães deve ser realizada 
aproximando-se do animal de maneira rápida e 
abrupta, abraçando o animal, mantendo-se 
proximidade com sua cabeça. 

(C) O cachimbo ou pito é uma técnica que laça o lábio 
superior ou inferior dos equinos e é considerada 
boa técnica de contenção física ou mecânica para 
equinos não colaborativos. 

(D) A contenção química, que utiliza medicamentos 
sedativos ou anestésicos, pode ser realizada por 
auxiliares e não somente pelo médico veterinário.  

(E) A utilização da contenção química por 
medicamentos sedativos permite a realização de 
grandes procedimentos cirúrgicos, como a abertura 
da cavidade abdominal dos animais. 

 

QUESTÃO 70 _______________________  
 
A contaminação ambiental é uma importante forma de 
transmissão de infecções para animais submetidos a 
procedimentos ambulatoriais ou cirúrgicos. Quanto ao 
exposto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A desinfecção significa a eliminação de todas as 

formas de vida microbiológica, enquanto a 
esterilização significa a destruição da maioria dos 
microrganismos presentes em superfícies de 
materiais e de instrumentos. 

(B) A esterilização de materiais e de superfícies não 
vivas pode ser obtida por meio do uso de agentes 
físicos como o calor. 

(C) O álcool não pode ser utilizado para desinfetar 
superfícies vivas, como a pele dos animais. 

(D) Para que haja potencialização dos efeitos dos 
desinfetantes e antissépticos nos animais, estes 
devem ingerir (por via oral) os agentes químicos.  

(E) O peróxido de hidrogênio, também conhecido 
como água oxigenada, não pode ser utilizado na 
pele ou em feridas dos animais. 
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Figura ampliada da questão 25. 
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PROVA DISCURSIVA 
 

 
Orientações para a elaboração do texto da prova discursiva. 
 
 A prova é composta por 1 (uma) questão discursiva. 
 A prova deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada nem conter, em outro local que não o 

apropriado, nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. 
 A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da 

prova do candidato. 
 A folha de texto definitivo é o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. 
 O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para a avaliação da prova 

discursiva. 
 A resposta da questão deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas. 
 

QUESTÃO DISCURSIVA 
 
Leia, com atenção, o texto a seguir. 

 
Programas “Eu também posso aprender” e “Bom de bola” 

 

 
 

O Nono Batalhão da PMDF desenvolve várias atividades socioeducativas voltadas à comunidade carente do Gama e da 
região do Alagado da Suzana. 

Crianças, jovens e adultos participam de palestras e workshops com cunho educativo e formativo que surgem de acordo 
com a demanda da região. Essas atividades são realizadas com temas direcionados à população, tais como, política antidrogas, 
valorização das mulheres e violência doméstica. 

As crianças da comunidade participam de colônias de férias, passeios ao circo, ao teatro e a vários outros lugares, todos 
organizados pelos policiais do Batalhão Comunitário. Ocorrem também visitas monitoradas ao batalhão, geralmente às  
sextas-feiras, conforme agenda. Todas essas atividades aproximam a comunidade ao responsável pela segurança da população e 
geram uma relação mútua de respeito e confiança. 

Além de tudo, o Nono Batalhão desenvolve o projeto Bom de Bola, voltado às crianças da região. As aulas de futebol do 
Bom de Bola ocorrem aos sábados pela manhã e as crianças devem estar matriculadas na escola para participar das atividades. 

 
Disponível em: <http://www.pmdf.df.gov.br/site/index.php/institucional/projetos-sociais/gama>. Acesso em: 28 out. 2017, com adaptações. 

 
Considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e (ou) descritivo com o 
tema:  
 
Como os projetos sociais realizados pela Polícia Militar do Distrito Federal podem contribuir para a 

manutenção da segurança pública? 
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