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CONCURSO DE PM-SP – CARGO: SOLDADO
INFORMAÇÕES GERAIS
DATA DE REALIZAÇÃO DE CERTAME: 28/07/2019 (tarde).
BANCA: VUNESP.
DURAÇÃO: 4 horas.
ETAPAS DO CONCURSO:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Exames de Conhecimentos
i. Prova Objetiva (Parte I), de caráter eliminatório e classificatório
ii. Prova Dissertativa (Parte II), de caráter eliminatório e
classificatório.
Exames de Aptidão Física de caráter eliminatório
Exames de Saúde de caráter eliminatório
Exames Psicológicos de caráter eliminatório
Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade, de caráter
eliminatório
Análise de Documentos de caráter eliminatório

PROVA OBJETIVA
NÚMERO DE QUESTÕES: 60 - Estilo de múltipla escolha.
PONTUAÇÃO TOTAL: 60.
Cada questão terá valor de 1 (um) ponto, sendo considerado habilitado o candidato que
obtiver, no mínimo, 30 (trinta) pontos.

DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIAS NA PROVA OBJETIVA:
I.
II.
III.
IV.
V.

20 questões de Língua Portuguesa e Interpretação de Texto;
14 questões de Matemática;
14 questões de Conhecimentos Gerais;
06 questões de Noções Básicas de Informática;
06 questões de Noções de Administração Pública.
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PROVA DISSERTATIVA
A Prova Dissertativa será composta de uma redação, na qual se espera que o candidato
produza uma dissertação em prosa na norma-padrão da língua portuguesa, a partir da
leitura de textos auxiliares, que servem como um referencial para ampliar os argumentos
produzidos pelo próprio candidato. Ele deverá demonstrar domínio dos mecanismos de
coesão e coerência textual, considerando a importância de apresentar um texto bem
articulado.
PONTUAÇÃO: A Prova Dissertativa (Parte II) será avaliada na escala de 0 (zero) a 40
(quarenta) pontos. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou
superior a 20 (vinte) pontos.
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO
1. Tema: considera-se se o texto do candidato atende ao tema proposto. A fuga
completa ao tema proposto é motivo suficiente para que a redação não seja
corrigida em qualquer outro de seus aspectos, recebendo nota 0 (zero).
2. Estrutura (gênero/tipo de texto e coerência): consideram-se aqui, conjuntamente,
os aspectos referentes ao gênero/ tipo de texto proposto e à coerência das ideias. A
fuga completa ao gênero/tipo de texto é motivo suficiente para que a redação não
seja corrigida em qualquer outro de seus aspectos, recebendo nota 0 (zero). Avaliase aqui como o candidato sustenta sua tese em termos argumentativos e como essa
argumentação está organizada, considerando-se a macroestrutura do texto
dissertativo (introdução, desenvolvimento e conclusão). No gênero/tipo de texto,
avalia-se também o tipo de interlocução construída: por se tratar de uma
dissertação, deve-se prezar pela objetividade, sendo assim, o uso de primeira pessoa
do singular e de segunda pessoa (singular e plural) poderá ser penalizado. Será
considerado aspecto negativo a referência direta à situação imediata de produção
textual (ex.: como afirma o autor do primeiro texto/da coletânea/do texto I; como
solicitado nesta prova/proposta de redação). Na coerência, será observada, além da
pertinência dos argumentos mobilizados para a defesa do ponto de vista, a
capacidade do candidato de encadear as ideias de forma lógica e coerente
(progressão textual). Serão considerados aspectos negativos a presença de
contradições entre as ideias, a falta de partes da macroestrutura dissertativa, a falta
de desenvolvimento das ideias ou a presença de conclusões não decorrentes do que
foi previamente exposto;
3. Expressão (coesão e modalidade): consideram-se neste item os aspectos referentes
à coesão textual e ao domínio da norma-padrão da língua portuguesa. Na coesão,
avalia-se a utilização dos recursos coesivos da língua (anáforas, catáforas,
substituições, conjunções etc.) de modo a tornar a relação entre frases e períodos e
entre os parágrafos do texto mais clara e precisa. Serão considerados aspectos
negativos as quebras entre frases ou parágrafos e o emprego inadequado de
recursos coesivos. Na modalidade, serão examinados os aspectos gramaticais como

WWW.ACASADOSIMULADO.COM.BR

ortografia, morfologia, sintaxe e pontuação, bem como a escolha lexical (precisão
vocabular) e o grau de formalidade/ informalidade expressa em palavras e
expressões.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Será atribuída nota ZERO à redação que:
fugir ao tema e/ou gênero propostos;
apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a
identificação do candidato;
estiver em branco;
apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos,
números e/ou palavras soltas);
for escrita em outra língua que não a portuguesa;
apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal;
apresentar 7 (sete) linhas ou menos (sem contar o título);
for composta integralmente por cópia de trechos da coletânea ou de quaisquer
outras partes da prova;
apresentar formas propositais de anulação como impropérios, trechos jocosos ou a
recusa explícita em cumprir o tema proposto.
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LÍNGUA PORTUGUESA
TÓPICOS
1. Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários).
2. Sinônimos e antônimos.
3. Sentido próprio e figurado das palavras.
4. Pontuação.
5. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego
e sentido que imprimem às relações que estabelecem.
6. Concordância verbal e nominal.
7. Regência verbal e nominal.
8. Colocação pronominal.
9. Crase.
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AULA

LEITURA

RESUMO

QUESTÃO

REVISÃO

MATEMÁTICA
TÓPICOS
1. Números inteiros: operações e propriedades.
2. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades.
3. Mínimo múltiplo comum.
4. Razão e proporção.
5. Porcentagem.
6. Regra de três simples.
7. Média aritmética simples.
8. Equação do 1º grau.
9. Sistema de equações do 1º grau.
10. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade.
11. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.
12. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, teorema de Pitágoras.
13. Raciocínio lógico.
14. Resolução de situações-problema.
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AULA

LEITURA

RESUMO

QUESTÃO

REVISÃO

CONHECIMENTOS GERAIS
TÓPICOS

AULA
1. HISTÓRIA GERAL

1.1. Primeira Guerra Mundial.
1.2. O nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial.
1.3. A Guerra Fria.
1.4. Globalização e as políticas neoliberais.
2. HISTÓRIA DO BRASIL
2.1. A Revolução de 1930 e a Era Vargas.
2.2. As Constituições Republicanas.
2.3. A estrutura política e os movimentos sociais no período militar.
2.4. A abertura política e a redemocratização do Brasil.
3. GEOGRAFIA GERAL
3.1. A nova ordem mundial, o espaço geopolítico e a globalização.
3.2. Os principais problemas ambientais.
4. GEOGRAFIA DO BRASIL
4.1. A natureza brasileira (relevo, hidrografia, clima e vegetação).
4.2. A população: crescimento, distribuição, estrutura e movimentos.
4.3. As atividades econômicas: industrialização e urbanização, fontes de energia e agropecuária.
4.4. Os impactos ambientais.
5. ATUALIDADES
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir
do 1º de outubro de 2018, divulgados na mídia local e/ou nacional.
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LEITURA

RESUMO

QUESTÃO

REVISÃO

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
TÓPICOS
1. MS-Windows 10: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência,
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos
MS-Office 2010.
2. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes,
colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas,
legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto.
3. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração
de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos,
controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados.
4. MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias,
cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de
páginas, botões de ação, animação e transição entre slides.
5. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos.
6. Internet: navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas.
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AULA

LEITURA

RESUMO

QUESTÃO

REVISÃO

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
TÓPICOS

AULA

1. CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1.1. Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais
1.1.1. Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
1.1.2. Capítulo IV – Dos Direitos Políticos.
1.2. Título III – Da Organização do Estado:
1.2.1. Capítulo VII – Da Administração Pública:
1.2.1.1. Seção I – Disposições Gerais;
1.2.1.2. Seção III – Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
1.3. Título V – Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas:
1.3.1. Capítulo III – Da Segurança Pública
2. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.1. Título II – Da Organização e Poderes:
2.1.1. Capítulo III – Do Poder Executivo;
2.1.2. Capítulo IV – Do Poder Judiciário:
2.1.2.1. Seção V – Do Tribunal de Justiça Militar e dos Conselhos de Justiça Militar.
2.3. Título III – Da Organização do Estado:
2.3.1. Capítulo I – Da Administração Pública:
2.3.1.1. Seção I – Disposições Gerais;
2.3.2. Capítulo II – Dos Servidores Públicos do Estado:
2.3.2.1. Seção I – Dos Servidores Públicos Civis;
2.3.2.2. Seção II – Dos Servidores Públicos Militares;
2.3.3. Capítulo III – Da Segurança Pública:
2.3.3.1. Seção I – Disposições Gerais;
2.3.3.2. Seção III – Da Polícia Militar.
3. LEI FEDERAL Nº 12.527/11 – LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
3.1. DECRETO nº 58.052/12 – Regulamenta a Lei nº 12.527/11, que regula o acesso a informações, e dá providências
correlatas.
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