ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO E PREVIDÊNCIA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O
CARGO DE 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO (QOS) E
PARA O CARGO DE SOLDADO DO QUADRO DE PRAÇA POLICIAL
Relação dos itens cujos gabaritos foram objetos de recurso
PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
REDAÇÃO DO ITEM
Dado o emprego da partícula “se”, em “Esperava-se” (ℓ.9) e “sabe-se” (ℓ.15), é impossível determinar de
modo preciso quem esperava “que (...) as células-tronco adultas pudessem originar vasos sanguíneos e
células cardíacas” (ℓ. 9 a 12) e quem sabe “que as células-tronco adultas não são tão versáteis quanto
prometiam” (ℓ. 15 e 16).
Em ciência, um resultado negativo, embora também tenha seu valor na construção do saber, é considerado
algo de menor prestígio, por não resultar em prêmios ou em publicações.
O período “Teve início, então, uma série de ensaios clínicos — testes em pessoas —, que foram
amplamente noticiados” (ℓ. 12 a 14) poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma: Iniciaram-se,
então, vários ensaios clínicos — testes em pessoas —, os quais foram amplamente noticiados.
Seriam mantidos a correção gramatical e os sentidos do texto caso o trecho “aos médicos” (ℓ.17) fosse
reescrito como dos médicos.
As aspas foram empregadas em ‘barato’ (ℓ.8) e em ‘As carnes se dissolvem na urina’ (ℓ. 18 e 19) por motivos
distintos.
Conclui-se da fala do mosquito que está voando que ele se dirige a apenas um dos dois mosquitos que
estão próximos ao vidro de vacina contra a dengue.
Ao se consorciarem para prestar serviços de saúde, os municípios contribuirão com recursos para o
consórcio na proporção de suas populações.
Todas as infrações sanitárias estão sujeitas à aplicação da penalidade de multa.
A Política dos Governadores, acordo que consistia no apoio do governo federal a grupos poderosos locais
em troca do apoio desses grupos às proposições do governo no Poder Legislativo federal, garantiu a
governabilidade do Brasil durante a Primeira República, tendo se estendido aos níveis estadual e municipal.
Os grupos legalistas das Forças Armadas asseguraram a continuidade do regime democrático nas severas
crises políticas de 1954, 1955 e 1961, quando políticos civis convocaram a intervenção militar para
efetivarem golpes de Estado, mas cederam espaço durante a crise que resultou no golpe de 1964, quando
a hierarquia militar foi posta em risco, como evidenciado pela insurreição dos sargentos em Brasília.
Para cumprir o objetivo de industrialização nacional constante no Plano de Metas, o governo de Juscelino
Kubitschek adotou estratégias como a atração de investimentos privados para a ampliação do parque
industrial e o investimento estatal em áreas estratégicas de infraestrutura.
O Estado do Maranhão e Grão Pará foi instituído devido a dificuldades relacionadas à administração das
possessões portuguesas na América, como, por exemplo, a disputa entre colonos e jesuítas pelo controle
da mão de obra indígena na região Norte, a qual motivou o movimento denominado Revolta de Bequimão,
contrário à decisão régia que entregou aos inacianos o controle dos índios livres.
A Balaiada, que sofreu violenta repressão comandada pelo coronel do Exército Luiz Alves de Lima, foi um
movimento de composição social complexo, pois agregou artesãos, escravos, libertos e pequenos
proprietários das províncias do Maranhão e Piauí contrários à opressão dos governos locais.
No início do século XX, difundiu-se a ideia de que a cidade de São Luís, fundada por Jerônimo de
Albuquerque após a expulsão dos franceses da região, teria sido fundada pelos franceses.

O domínio do chefe oligárquico Victoriano Freire sobre a política maranhense foi desafiado na década de
60 do século XX, quando José Sarney, com propostas modernizadoras, despontou como liderança estadual
e opositor a Victoriano.
José Maria dos Reis Perdigão e Tarquínio Lopes Filho foram grandes lideranças dos tarquinistas — grupo
maranhense que apoiou o tenentismo e a Revolução de 1930.
As cidades que apresentam maior grau de complexidade socioeconômica e polarizam todo o território
brasileiro e parte da América do Sul são as metrópoles nacionais.
A desconcentração espacial das atividades econômicas, a partir de 1990, promoveu o crescimento das
cidades médias.
Em 1970, as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste evidenciavam um momento de pré-transição demográfica.
O processo de envelhecimento da população brasileira iniciou-se na década de 90 do século passado.
A regularidade térmica observada na cidade de São Luís ao longo do ano, conforme indicado na figura I,
deve-se ao efeito da continentalidade.
Em relação à variação sazonal, na cidade de Colinas, as temperaturas do ar mais elevadas ocorrem entre
os meses de setembro e dezembro, em virtude das massas de ar seco.
O relevo do território maranhense apresenta feições típicas das bacias sedimentares com formas tabulares
e subtabulares.
Há mais de 5 maneiras distintas de se produzir um laudo falso utilizando-se os dados dos exames de
Amanda, Bárbara, Carlos e Daniel, nessa ordem, para os valores referentes aos compostos A, B, C e D.
Caso o laboratório escolhesse aleatoriamente, entre os dados dos 7 pacientes-fonte, aqueles que seriam
usados nas medições referentes ao composto E, a probabilidade de serem usados os dados de Amanda,
Bárbara e Carlos seria inferior a 3%.
A altura em que o bloco se encontrava no início do movimento era superior a 2 m.
Ao se dobrar a massa desse bloco, a força de atrito atuante também será dobrada.
Um átomo neutro do isótopo de carbono-12, no estado fundamental, apresenta, em seu núcleo, 6 prótons
e 6 nêutrons; além disso, apresenta 6 elétrons na região extranuclear.
A menor soma de coeficientes estequiométricos inteiros que permitem balancear a equação química
apresentada é igual a 8.
Mediante o acesso ao código-fonte de um software livre, um desenvolvedor poderá modificar esse
software e distribuir cópias da versão modificada a outros indivíduos, sem restrição de propósito de uso.
PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA O CARGOS DE SOLDADO DO QUADRO DE PRAÇA POLICIAL
REDAÇÃO DO ITEM
A correção gramatical e o sentido original do texto seriam mantidos caso a forma verbal “aconteceram”
(ℓ.9) fosse substituída por ocorreu ou por ocorreram.
Infere-se do texto que, até 1993, a formação de oficiais da PM/MA acontecia em outros estados porque
não havia academia de polícia militar no estado do Maranhão.
O termo “a instituição” (ℓ.4) recupera o sentido do termo “Corpo de Polícia da Província do Maranhão”
(ℓ.3), primeiro nome da PM/MA.
De acordo com o texto, entre 1951 — quando recebeu o nome de Polícia Militar do Maranhão — e 1966,
a PM/MA não tinha oficiais em seu comando.
A forma verbal empregada no trecho ENTRE NESTA LUTA! sinaliza a intenção do autor do texto de levar os leitores
a executarem determinada ação ou a desenvolverem determinado comportamento.
A vírgula logo após Prezado(a) Senhor(a) foi empregada para isolar um vocativo.
A correção gramatical do texto seria mantida com a substituição da preposição para pela preposição a, em
para participar da solenidade de lançamento do Projeto Parceiros da Paz e da Campanha Maranhão na Prevenção às Drogas.

O autor do texto optou pela utilização de um nível de linguagem predominantemente informal como
estratégia para atrair o interesse dos leitores.

Conforme o último parágrafo do texto, inexistem ações colaborativas entre o poder público e a sociedade
civil na busca de segurança e de qualidade de vida para os cidadãos brasileiros.
No texto, predominam o uso de linguagem denotativa e o tipo textual argumentativo.
Dado o emprego da forma verbal “passou” (ℓ.1), é possível inferir que, conforme o autor do texto, a
segurança pública não era vista anteriormente nem como um problema fundamental nem como um
desafio ao Estado de direito no Brasil.
De acordo com o texto, devido ao fato de praticamente não existirem discussões sobre a segurança pública
no Brasil, a qualidade e a democratização do debate são desafios para o país.
No texto, a palavra “adstrito” (ℓ.11) tem o mesmo sentido de limitado.
A locução “mas também” (ℓ.15) estabelece uma relação de oposição no período em que ocorre.
A vitória eleitoral de Getúlio Vargas, em 1930, pôs fim à República Velha, inaugurando uma nova fase da
história política brasileira, rigorosamente oposta ao que se praticava até então.
O caráter essencialmente oligárquico da Primeira República, também denominada República Velha, devese ao domínio político das elites regionais.
A expressão “política do café com leite”, normalmente utilizada para caracterizar a Primeira República,
reflete a supremacia política dos dois estados economicamente mais poderosos no país à época, São Paulo
e Minas Gerais.
Na Primeira República, o número de eleitores era bem elevado; e o voto secreto, amparado por eficiente
justiça eleitoral, garantia a lisura das eleições.
Confirmando o que o texto sugere, o movimento tenentista da década de 20 do século XX contestou o
modelo político vigente no país e, pelas armas, tentou derrubar as estruturas políticas em vigor.
A renúncia do presidente Jânio Quadros, em 1961, motivou profunda crise política no país,
temporariamente solucionada com a adoção do sistema parlamentarista.
O ciclo autoritário ao qual o texto se refere foi desencadeado pela deposição do presidente João Goulart
pelos militares.
A derrubada do regime militar, em 1985, deu-se em decorrência de revolta armada que havia unido setores
civis e militares descontentes com o governo dos generais.
Exemplo dramático das crises a que o texto se refere foi a morte do presidente Vargas, assassinado no auge
da Guerra Fria por adversários políticos apoiados pela espionagem norte-americana.
O governo de Juscelino Kubitschek, na segunda metade da década de 50 do século XX, teve como marco a
política desenvolvimentista e o ideal de fazer o Brasil progredir cinquenta anos em cinco.
No século XVII, o Maranhão foi local de conflito entre os colonos, que não aceitavam escravizar indígenas,
e os jesuítas, que impediam a escravidão africana na região.
A revolta liderada pelo senhor de engenho Manuel Beckman foi vitoriosa: coroado rei, Beckman governou
o Maranhão por muitos anos até ser condenado e enforcado pelo Tribunal do Santo Ofício, fato que
resultou na reintegração da região ao Estado do Brasil.
O projeto de colonização francesa no Brasil teve início com a fundação da França Equinocial, na região do
atual Maranhão.
A construção do Forte de São Luís, localizado em uma ilha da baía de São Marcos, resultou da ação do
francês Daniel de La Touche, senhor de La Ravardière.
A resistência francesa em defesa da França Equinocial, sob o comando de La Ravardière, impediu a
conquista portuguesa do território do Maranhão, fato concretizado às vésperas da Independência do Brasil.
A defesa da Constituição e dos direitos da cidadania foi a grande marca ideológica dos “balaios”.
Ao negar-se a enfrentar os balaios, Luís Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, recusou-se, pela
primeira e única vez, a cumprir uma ordem do governo central.
À época da Balaiada, a economia maranhense estava assentada na agroindústria açucareira, pois as
culturas de algodão e arroz haviam fracassado por completo.
A classe camponesa maranhense, no contexto das Regências, formou-se a partir de três matrizes: indígenas
aldeados, escravos alforriados ou quilombolas e emigrantes do sertão cearense.

A Balaiada é considerada uma das grandes revoltas rurais da história do Brasil.
As aglomerações industriais, expressão da divisão territorial do trabalho, mostram a seletividade espacial;
as redes de transporte e logística, por sua vez, exercem seu papel, contribuindo para a interligação entre
sistemas e regiões produtivas dentro e fora do Brasil.
Na cidade, centro de controle e gestão do território, as empresas industriais definem suas estratégias de
localização considerando as regiões com grande densidade técnica, científica e informacional que lhes
possibilitem maior capilaridade no território e reprodução do capital, além da potencialidade de mão de
obra qualificada e da proximidade estratégica de grandes mercados consumidores.
A Zona Franca de Manaus, criada na década de 60 do século passado pelo Regime Militar para desenvolver
a região Norte e povoar o vasto território de ocupação rarefeita, é hoje uma aglomeração industrial onde
o meio técnico, científico e informacional se manifesta de maneira expressiva, com grande número de
empresas e diversidade de segmentos.
A integração produtiva e a internacionalização da economia brasileira são marcadas por características
como circulação de mercadorias entre fábricas, exportações e importações, e crescente processo de
estatização da economia a partir dos fundos de investimento internacionais.
A expansão das fronteiras agrícolas, nos últimos anos, no território nacional reocupou terras agrícolas
degradadas e de baixa produtividade nos biomas cerrado e caatinga e ocorreu em razão das demandas do
mercado e da sociedade pela preservação do meio ambiente.
A imagem do agronegócio foi construída para renovar a imagem da agricultura capitalista, para
“modernizá-la”; trata-se de uma construção geográfico-ideológica que destaca o aumento da produção, da
riqueza e das novas tecnologias.
O agronegócio integra a agricultura e a comercialização direta da produção, principalmente para o mercado
interno, possibilitando a concentração de terras nas mãos de grandes empresas nacionais que atuam em
diversos setores da economia.
Os atuais fluxos migratórios no território brasileiro são motivados basicamente pela busca de melhores
condições de vida nas cidades médias e nas capitais das regiões Sudeste e Sul do Brasil.
O perfil demográfico dos brasileiros tem-se alterado com o aumento da média de idade da população, um
dos fatores da crise previdenciária atual.
As atuais migrações no território brasileiro refletem a organização regional desigual do país: as regiões de
economia deprimida do Norte e Nordeste são áreas de expulsão populacional em direção a regiões de
maior dinamismo econômico.
O relevo do estado é caracterizado por baixas superfícies de aplainamento em meio a extensas planícies
fluviomarinhas, baixos platôs e chapadas.
O Maranhão apresenta um conjunto de chapadas dissecadas por diversos processos erosivos e extensas
planícies de deposição sedimentar que influenciam a geodiversidade do território desse estado.
A vasta extensão de chapadas maranhenses se estende pelas bacias hidrográficas dos rios Parnaíba,
Amazonas e Jaguaribe.
A formação geomorfológica do estado é composta, predominantemente, por rochas de origem ígnea e
metamórficas.
Região considerada a grande fronteira agrícola nacional da atualidade, o Matopiba compreende o bioma
Cerrado do Maranhão nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia e responde por parte da
produção brasileira de grãos e fibras.
A Mata de Cocais, bioma de transição entre o Cerrado e a Amazônia, é fonte de recursos para grande
número de
trabalhadores rurais do Maranhão que vivem da extração do coco-babaçu, o que demonstra que a
industrialização tardia e a expansão da fronteira agrícola não extinguiram a atividade extrativista nesse
estado.
A criação do Consórcio Siderúrgico do Maranhão, a ALUMAR — siderúrgica produtora de ferro-gusa e aços
inoxidáveis — foi um dos principais investimentos da política de industrialização tardia do Maranhão.

As dunas do litoral maranhense resultam da ação do clima semiárido presente em grande parte do oeste
do estado.
Na Floresta dos Guarás, situada no litoral maranhense a oeste da capital São Luís, estão alguns dos mais
extensos e bem conservados manguezais do Nordeste, lugares de grande concentração de ninhais e
dormidouros de aves como o Guará.
A área de proteção ambiental dos Lençóis Maranhenses é uma reserva extrativista onde é permitida a
exploração sustentável dos mangues e da mata de cocais pelas populações locais.
A quantidade de maneiras distintas de formar a equipe, de modo que André, Bruno e Caio sejam os agentes
que ocuparão, respectivamente, as vagas de coordenador, assistente e infiltrado, é superior a 5.
A quantidade de maneiras distintas de formar a equipe, de modo que André, Bruno e Caio sejam os agentes
que prestarão apoio ao infiltrado, é inferior a 10.
Há mais de 100 maneiras distintas de estruturar, com os seis agentes, a equipe que realizará a operação
policial.
Se os dois agentes que ficarão na base móvel forem escolhidos aleatoriamente, a probabilidade de André
e Bruno serem os escolhidos será superior a 30%.
Considerando que AB seja igual a 1,70 m, que essa seja a altura dos olhos do agente e que 0,58 seja o valor
aproximado para tg30°, então a câmera estava a uma altura inferior a 7 m.
No dia da operação, caso precise evadir-se do estabelecimento pela porta de entrada e chegar ao ponto
correspondente à base móvel, um agente que esteja no ponto C precisará se deslocar por, pelo menos, 26
m.
PROVAS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO 1: 1º TENENTE PM – CIRURGIÃO-DENTISTA
REDAÇÃO DO ITEM
Para radiografar os dentes superiores, os raios centrais devem ser projetados sobre a linha de Camper,
exceto para os caninos, caso em que a variação dessa incidência é mais alta.
Conforme a técnica supina para a tomada radiográfica, o cilindro localizador deve ser posicionado
perpendicularmente ao plano da mão espalmada paralelizada à bissetriz, com incidência dos raios na
direção dos ápices radiculares, mantendo-se o paciente na posição de trabalho.
A fluoretação da água é exemplo de primeiro nível de prevenção, que contempla a promoção de saúde,
buscando criar condições favoráveis para a proteção e a prevenção dos dentes contra a doença cárie.
Nos casos de cavidade em esmalte causada pela não aplicação de medidas preventivas anteriores, a
restauração com preparo conservador, para evitar que a lesão progrida e atinja a dentina, é considerada
uma ação preventiva de diagnóstico precoce e tratamento imediato.
A hierarquização dos principais problemas de saúde-doença bucal identificados no diagnóstico de saúde
coletiva baseia-se na importância de cada um desses problemas em função dos recursos necessários para
resolvê-los ou para diminuí-los a níveis suportáveis pela comunidade.
No caso apresentado, a estrutura dental remanescente dos incisivos centrais superiores justifica a
utilização de facetas cerâmicas porque são reforçadas com leucita e dissilicato de lítio e possibilitam a
realização de laminados cerâmicos minimamente invasivos para o restabelecimento estético.
A proporcionalidade desejável entre os dentes anteriores superiores pode ser encontrada a partir de
medidas da largura e comprimento dos incisivos laterais e caninos superiores, que, mediante a aplicação
de fórmulas matemáticas, proporcionam a largura e a altura dos incisivos centrais em proporção áurea
com o sorriso anterior.
A inserção de resina composta fotopolimerizável em pequenos incrementos minimiza a contração de
polimerização da resina híbrida mais opaca aplicada na parte interna e nas faces proximais.

A hipoplasia de esmalte resulta da redução no comprimento dos ameloblastos — que se apresentam
cuboidais durante a formação do esmalte — e da consequente deficiência na quantidade e na qualidade
de esmalte.
Uma abordagem terapêutica consiste no acompanhamento das lesões, cuja remissão espontânea se
verifica entre seis e nove meses.
Trata-se de virose bastante comum na infância cujo agente etiológico pertence à família Herpes zoster.
O molusco contagioso manifesta-se na região bucal por meio de lesões vesiculares múltiplas na gengiva
associadas a lesões na região jugal.
A periostite proliferativa e a histiocitose X requerem análise clínica minuciosa, considerando-se que ambas
apresentam aspecto radiográfico único com radiopacidades em casca de cebola.
O diagnóstico diferencial do osteossarcoma, cuja imagem radiográfica se assemelha a raios de sol, é o
hemangioma intraósseo.
Na quarta fase, há redução significativa dos efeitos vasculares mais evidentes, redução do sangramento e
migração da inflamação para os tecidos de suporte, ligamento periodontal e osso alveolar.
O bloqueio do nervo alveolar inferior com complemento da anestesia do nervo bucal é suficiente para a
realização da técnica cirúrgica.
Nas intervenções em tecido mole vestibular, são suficientes o bloqueio do nervo bucal e a anestesia do
nervo mentual.
O bloqueio do nervo bucal produzirá efeito anestésico suficiente por todo o lado vestibular.
O bloqueio do nervo alveolar inferior deve ser complementado pela anestesia do nervo mentual para os
tecidos moles.
O bloqueio de Gow Gates pode ser utilizado em casos de trismo significativo.
As lesões localizadas no esmalte, quando paralisadas, se caracterizam por apresentar superfície lisa e
brilhante, podendo ter coloração escura ou branca.
As lesões que se estabelecem no esmalte, no cemento ou na dentina hígidos são denominadas lesões de
cárie primárias.
A lesão de cáries oclusais apresenta forma de cone com o ápice voltado para a junção amelodentinária.
O flúor não impede o início da doença cárie, mas é de extrema importância para minimizar sua progressão.
O risco à cárie é maior nos primeiros anos após a erupção dos dentes, especialmente em molares
parcialmente irrompidos, visto que esses dentes não estão em contato com dentes antagonistas e
apresentam situação crítica para o desenvolvimento de lesões cariosas.
O exame radiográfico e o afastamento temporário dos dentes constituem importantes auxiliares no
diagnóstico de lesão de cárie de superfície proximal devido à baixa sensibilidade e à alta especificidade dos
exames visual e tátil.
O ART constitui um método terapêutico restaurador não definitivo, de mínima intervenção, considerado
uma proposta de tratamento associada à promoção de saúde.
O ART preconiza a remoção seletiva de cárie, ou seja, a remoção de tecido cariado desmineralizado
amolecido e totalmente desmineralizado.
As lesões da HMI caracterizam-se por opacidades demarcadas superiores a 1 mm, localizam-se nas faces
oclusal, vestibular e lingual da coroa do dente e são marcadas por áreas de coloração branca, creme,
castanha ou marrom, de superfície lisa e espessura normal.
A etiologia da HMI inclui, como possível causa, uma combinação de fatores como problemas na gestação
e no parto, alterações sistêmicas na primeira infância e predisposição genética.
Incorrerá em infração ética o profissional cirurgião-dentista que acumular as funções de perito/auditor e
de executor de procedimentos terapêuticos odontológicos em uma mesma entidade prestadora de
serviços odontológicos, ainda que a entidade não possua outro profissional habilitado para uma dessas
funções.

É permitido que o cirurgião-dentista cobre remuneração adicional do paciente nos casos em que os valores
dos serviços profissionais fixados pelo convênio forem inferiores aos valores referenciais para
procedimentos odontológicos.
A associação de anti-inflamatórios esteroides e não esteroides, com o intuito de promover a analgesia
preemptiva para os procedimentos cirúrgicos na região da cabeça e da face, inibe o processo inflamatório
por meio da supressão da produção de substâncias vasoativas como prostaglandinas, leucotrieno e ciclooxigenase 2 (COX 2).
CARGO 2: 1º TENENTE PM – MÉDICO
REDAÇÃO DO ITEM
A imunoterapia específica com alérgenos é recomendada para pacientes asmáticos muito graves
refratários ao tratamento convencional.
Recomenda-se a associação de sofosbuvir com daclatasvir para pacientes portadores de hepatite C crônica
genótipo 1 coinfectados com HIV.
O tratamento dietético desse paciente requer dieta com restrição de sal e diminuição da ingestão de
proteínas.
O tratamento recomendado para o paciente em questão é a aplicação tópica de aciclovir.
Os trabalhadores expostos a radiações ionizantes devem ser monitorados continuamente por meio de
dosimetria individual e exames periódicos anuais, entre eles hemograma completo e exame para contagem
de plaquetas, para detecção precoce de efeitos nocivos à saúde.
Estima-se que a maioria dos cânceres surge devido a ações antrópicas no ambiente, inclusive do trabalho,
que podem produzir fatores de risco, como agentes carcinogênicos; outra causa é determinada pelo estilo
de vida e uma menor parte, que ainda não foi possível identificar a causa, atribuída a fatores genéticos e
mutações espontâneas.
CARGO 3: 1.º TENENTE PM – MÉDICO-VETERINÁRIO
REDAÇÃO DO ITEM
Boophilus, Anocentor e Rhipicephalus são os principais gêneros de carrapatos encontrados em bovinos,
equinos e cães, respectivamente.
A má apresentação fetal é uma das principais causas de distocia em éguas, devendo a cesariana e a
fetotomia (em caso de morte do potro) ser as primeiras ações realizadas pelo obstetra para garantir o bemestar da égua.
Havendo detecção de foco de AIE, as medidas a serem adotadas após a identificação do equídeo portador
da doença incluem a interdição da propriedade, a marcação permanente do animal e o sacrifício ou o
isolamento do equídeo.
CARGO 4: TENENTE PM – PSICÓLOGO
REDAÇÃO DO ITEM
Os bebês já nascem com competências biológicas, cognitivas e emocionais.
Conforme Wilhelm Reich, a couraça e a repressão sexual constituem o maior obstáculo ao crescimento e
ao desenvolvimento da personalidade.
De acordo com a psicologia analítica, estar equilibrado no mundo seria resultado de uma combinação das
quatro funções psicológicas fundamentais: pensamento, sentimento, sensação e intuição.
De acordo com as contribuições lacanianas, a estrutura psíquica divide-se em neurose, psicose, perversão
social e sexual e autismo.
A entrevista constitui-se de elementos introspectivos do entrevistado e de comportamentos não verbais
do entrevistador.
Gestos, olhar e forma de comunicação do entrevistado fornecem ao psicólogo, enquanto examinador,
dados confiáveis a respeito dos sentimentos e das experiências do examinando.

Em um diagnóstico diferencial com base na fenomenologia, o sofrimento psíquico grave (psicose e seus
correlatos) ultrapassa a ordem do orgânico, sendo também da ordem do afeto e do espiritual.
A psicopatologia fenomenológica diferencia a psiquiatria da psicopatologia ao apresentar uma semiologia
que busca as causas e a natureza das doenças e o fenômeno consciente.
No tratamento, essa paciente deve ser estimulada a ter consciência, mesmo que parcial, de seus conflitos
básicos relacionados à figura da mãe diante da qual tenha mantido uma atitude infantil de extrema
submissão alternada com tentativas de rebelião, de modo a correlacionar essas dificuldades em sua relação
com a diretora da escola.
A sintomatologia global desse paciente, que inclui sintomas ditos agressivos, sádicos, violentos e mudança
brusca de humor, indica quadro psicótico.
O diagnóstico sindrômico é de esquizofrenia simples, devendo-se descartar a ideia de perversão.
Em casos de estresse pós-traumático desenvolvido após exposição do paciente a eventos traumáticos,
como, por exemplo, crimes bárbaros, é apropriado o uso da técnica de dessensibilização sistemática.
Em uma equipe que inclua psiquiatra e psicólogo, o psicólogo deve planejar seu programa de intervenção
para antes do início da medicação psicotrópica ou para depois de sua retirada, pois as duas práticas
conflitam no processo terapêutico se utilizadas simultaneamente.
As equipes multidisciplinares em saúde são aquelas nas quais atuam diferentes profissionais em número e
especialidades pré-definidas.
O psicólogo de uma equipe multiprofissional integrada e comunicativa, que toma decisões conjuntas
acerca do tratamento de um paciente, deve dizer claramente a ele que informações a seu respeito foram
compartilhadas com a equipe.

CARGO 5: SOLDADO DO QUADRO DE PRAÇA POLICIAL
REDAÇÃO DO ITEM
Posto e graduação são graus hierárquicos conferidos por ato do comandante-geral da Polícia Militar, sendo
os de oficiais confirmados em carta patente.
Situação hipotética: O soldado João ingressou na Polícia Militar do Maranhão em 2010; e o soldado Pedro,
em 2011. Após fazer o curso de formação de cabos em 2014, João obteve a última classificação. Pedro fez
o referido curso em 2015, obtendo a primeira colocação. Posteriormente, ambos foram promovidos a cabo
na mesma data. Assertiva: Nessa situação, o soldado João terá precedência em relação a Pedro, por efeito
de antiguidade, tendo ambos precedência sobre os cabos da inatividade.
Aspirantes a oficial são denominados praças especiais e têm precedência sobre as demais praças.
Policial militar da ativa da Polícia Militar do Maranhão que for posto à disposição de órgão de inteligência
da Polícia Militar do Piauí será considerado em exercício na função de policial militar.
Colombiano e venezuelano naturalizados brasileiros podem ser praças, mas não oficiais.
A aprovação em concurso público é requisito único e indispensável para que um policial militar ingresse na
graduação de terceiro sargento.
Após ingressar na polícia militar, o cidadão terá de prestar compromisso de honra em ato de caráter solene
na presença da tropa, firmando a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres dos policiais
militares.
O soldado que praticar conduta que configure concurso de crime militar e transgressão disciplinar será
sancionado com a pena relativa ao crime, cumulativamente com a punição referente à transgressão.
O soldado que, por sua atuação, demonstrar incapacidade no desempenho das funções policiais militares
a ele inerentes poderá ser afastado do cargo ou da função pelo comandante do batalhão ao qual for
subordinado. No período de afastamento, ele ficará privado do exercício de qualquer função policial militar,
até a solução final das providências legais que couberem no caso.
As praças da reserva remunerada estão sujeitas ao Conselho de Disciplina.

O comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão deverá determinar, de ofício, que o policial militar
incorporado à instituição informe a origem e a natureza dos seus bens.
Se um policial militar for promovido em desacordo com a legislação vigente, o ato poderá ser válido, desde
que o policial seja enquadrado no respectivo posto ou na graduação como último na precedência, até
alcançar as condições legais para promoção.
Somente cadetes, cabos e soldados fazem jus ao fardamento da polícia militar.
São considerados dependentes econômicos dos policiais militares, para efeito de percepção do saláriofamília, todos os filhos de até vinte e cinco anos de idade, além do pai e da mãe sem economia própria.
Se pretender candidatar-se a cargo eletivo, o policial militar que tiver acima de cinco anos de serviço será
agregado pela autoridade superior; caso eleito, ele passará automaticamente para a inatividade no ato da
diplomação.
Todos os policiais militares são alistáveis como eleitores.
O gozo de licença-prêmio anula o direito do policial militar a licença para tratamento de saúde de pessoa
da família no mesmo período.
A licença-paternidade em gozo pelo policial militar poderá ser interrompida em caso de decretação de
estado de defesa, sendo vedada a interrupção dessa licença para o cumprimento de punição disciplinar.
A licença para tratamento de saúde de pessoa da família pode ser concedida ao policial militar para
acompanhamento de seus dependentes em tratamento de saúde.
Estando agregado, o policial militar não poderá ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro nem
poderá ser promovido enquanto permanecer nessa situação.
É competência indelegável do governador do estado do Maranhão a agregação de policiais militares.
A praça desertora, com ou sem estabilidade, será automaticamente excluída do serviço ativo logo após a
declaração oficial dessa condição.
Praça excluída a bem da disciplina fará jus a indenização correspondente ao tempo de serviço ativo.
A praça sem estabilidade assegurada que ingressar no mau comportamento será licenciada a bem da
disciplina.
O tempo que exceder a seis meses de benefício não será computado, para nenhum efeito, no caso do
policial militar que permanecer em gozo de licença para tratamento de saúde de pessoa da família.
Se o computador estiver conectado à Internet, o perfil do usuário será criado na nuvem da Microsoft.
Quando um usuário cria um perfil no Windows 7, suas configurações ficam registradas e são
disponibilizadas sempre que ele efetua login no computador.
Um perfil é criado automaticamente para o usuário na primeira vez em que ele efetua o login no referido
sistema operacional.
Os arquivos do Word 2007 têm a extensão .docx.
O Microsoft Word 2007 suporta a inserção de imagens dos tipos JPEG e PNG em um documento.
No Microsoft Word 2007, o uso do padrão XML torna os arquivos maiores e mais confiáveis quando
comparados com arquivos do tipo RTF.
A função TIRAR remove todas as fórmulas de juros compostos que não possam ser impressas.
Para exportar uma planilha do Microsoft Excel para o formato PNG, é necessário instalar o software
XLS2PNG da Microsoft.
No Microsoft Excel, a função SE retornará um valor se uma condição de verificação for verdadeira e outro
valor se a condição for falsa.
O Microsoft PowerPoint 2007 permite imprimir apresentações na forma de folhetos, com até nove
eslaides, em uma página.
Por meio da aba Design, é possível escolher, entre diferentes estilos, o tema da página de uma
apresentação.
A aba Revisão dispõe de funcionalidades que permitem ao usuário escolher, por exemplo, um tipo de
transição para o eslaide bem como a velocidade da transição.

No Windows 7, uma mesma pasta pode conter dois arquivos com o mesmo nome e a mesma extensão.
Além de permitir que uma mesma pasta contenha arquivos de vídeo, imagem e música, o Windows 7
possibilita a criação de subpastas com arquivos ocultos.
Uma pasta oculta é um tipo de pasta de sistema protegido com bibliotecas de códigos que não podem ser
modificados.
O uso de correio eletrônico na Internet não depende do DNS, já que a caixa postal é universal na nuvem.
Tanto o protocolo HTTP quanto o protocolo HTTPS podem ser utilizados em intranets e na Internet.
O protocolo DNS, entre outras funcionalidades, transforma um nome em um endereço MAC da placa de
rede.
Um requisito para que um software seja tipificado como livre é o usuário ter acesso ao código-fonte para
aperfeiçoar o programa e liberar os aprimoramentos realizados, de modo que toda a comunidade se
beneficie.
Para ser considerado livre, um software não pode ser comercial nem sua cópia pode ser oferecida mediante
pagamento.
GNU Lesser GPL e GNU GPL são exemplos de licenças de software livre.
A liberdade de executar o programa para qualquer propósito, desde que não seja para fins ilícitos e(ou)
militares, é uma das denominadas quatro liberdades essenciais do software livre.
Na arquitetura do computador da situação em apreço, assim como nas arquiteturas atuais, há uma BIOS
para cada slot de memória.
A situação apresentada indica que o sistema operacional está configurado erroneamente, pois há um único
processador e, por isso, somente poderia haver a identificação de um único processador.
Os processadores mais recentes possuem, entre outras funcionalidades, a capacidade de ajustar
dinamicamente seu desempenho de acordo com a demanda exigida pelo processamento.
A troca do processador do referido desktop para um processador com uma frequência de clock maior
resultará necessariamente em melhora de desempenho do hardware e do software.
Na situação em apreço, dada a quantidade de slots de memória ocupados e de processadores, é impossível
utilizar o dual-channel porque é necessário haver dois processadores físicos e dois pentes de memória
instalados reconhecidos para que seja possível utilizar o dual-channel.
Em relação ao becape, é possível manter, no máximo, duas versões da imagem do sistema criadas pelo
aplicativo Backup e Restauração do Windows 7, e, no caso de haver uma terceira versão, a mais antiga será
substituída.
Um dos procedimentos de becape é a recomendação de que se realize criptografia das cópias de segurança,
caso seja necessário manter confidencialidade e sigilo dos dados.
As cópias de dados devem ser mantidas em local seguro, sendo necessário que, mesmo em acesso local ou
remoto, elas fiquem resguardadas de pessoal não autorizado e de agentes naturais como calor, poeira e
umidade.
Com a utilização do aplicativo Backup e Restauração do Windows 7, é possível para o usuário criar uma
imagem do sistema operacional e restaurá-la quando necessário.
A situação III caracteriza-se mais como vírus do que como um worm, pois os vírus são responsáveis por
consumir muitos recursos, ao passo que os worms permitem o retorno de um invasor ao computador
comprometido.
O ataque descrito na situação I é o ransomware, que, geralmente usando criptografia, torna inacessíveis
os dados armazenados em um equipamento.
A situação II pode ter ocorrido por meio de bot, um programa que dispõe de determinados mecanismos
de comunicação com o invasor, os quais permitem que o computador invadido seja controlado
remotamente, propagando a infecção de forma automática e explorando vulnerabilidades existentes em
programas instalados.

As três situações apresentadas poderiam ter sido evitadas se um antiadware atualizado e funcional
estivesse instalado nos computadores em questão, uma vez que esse é um tipo de programa capaz de
evitar infecções e ataques.

