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(PM-BA – SOLDADO – IBFC – 2020)
Leia o texto a seguir e responda as questões de 4 a 10.

Segurança

O ponto de venda mais forte do condomínio era a sua 
segurança. Havia as mais belas casas, os jardins, os play-
grounds, as piscinas, mas havia, acima de tudo, seguran-
ça. Toda a área era cercada por um muro alto. Havia um 
portão principal com muitos guardas que controlavam 
tudo por um circuito fechado de TV. Só entravam no 
condomínio os proprietários e visitantes devidamente 
identificados e crachados. Mas os assaltos começaram 
assim mesmo. Os ladrões pulavam os muros. Os condô-
minos decidiram colocar torres com guardas ao longo 
do muro alto. Nos quatro lados. [...] Agora não só os vi-
sitantes eram obrigados a usar crachá. Os proprietários 
e seus familiares também. Não passava ninguém pelo 
portão sem se identificar para a guarda. Nem as babás. 
Nem os bebês. Mas os assaltos continuaram. Decidiram 
eletrificar os muros. Houve protestos, mas no fim todos 
concordaram. O mais importante era a segurança. Quem 
tocasse no fio de alta tensão em cima do muro morreria 
eletrocutado. Se não morresse, atrairia para o local um 
batalhão de guardas com ordens de atirar para matar. 
Mas os assaltos continuaram.
Grades nas janelas de todas as casas. Era o jeito. Mesmo 
se os ladrões ultrapassassem os altos muros, [...] não con-
seguiriam entrar nas casas. Todas as janelas foram engra-
dadas. Mas os assaltos continuaram. Foi feito um apelo 
para que as pessoas saíssem de casa o mínimo possível. 
Dois assaltantes tinham entrado no condomínio no ban-
co de trás do carro de um proprietário, com um revólver 
apontado para a sua nuca. Assaltaram a casa, depois saí-
ram no carro roubado, com crachás roubados. [...]
Foi reforçada a guarda. Construíram uma terceira cerca. 
As famílias de mais posses, com mais coisas para serem 
roubadas, mudaram-se para uma chamada área de segu-
rança máxima. E foi tomada uma medida extrema. Nin-
guém pode entrar no condomínio. Ninguém. Visitas, só 
num local predeterminado pela guarda, sob sua severa 
vigilância e por curtos períodos. E ninguém pode sair. 
Agora, a segurança é completa. Não tem havido mais as-
saltos. Ninguém precisa temer pelo seu patrimônio. Os 
ladrões que passam pela calçada só conseguem espiar 
através do grande portão de ferro e talvez avistar um ou 
outro condômino agarrado às grades da sua casa, olhan-
do melancolicamente para a rua. [...]

Luis Fernando Veríssimo

4. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F).

( ) O texto possui narrador onisciente em 1ª pessoa.
( ) “Toda a área era cercada por um muro alto.” O enun-

ciado anterior está escrito na voz passiva.
( ) O título do texto sugere proteção e isto é refutado ao 

longo da obra.

LÍNGUA PORTUGUESA

1. (PM-BA – SOLDADO – IBFC – 2020) Observe a char-
ge abaixo e assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas do enunciado.

A fala do personagem da esquerda diz respeito ao sinal 
de _____ que foi abolido com o novo acordo ortográfico, 
assim como também o _____ das palavras destacadas na 
fala do personagem da direita.

a) dois pontos / travessão.
b) trema / hífen.
c) reticências / traço.
d) dois pontos / hífen.
e) reticências / travessão.

2. (PM-BA – SOLDADO – IBFC – 2020) Assina-
le a alternativa que apresenta uma palavra grafada de 
forma incorreta.

a) A mesa de pingue-pongue está desmontada.
b) Há de ser um super-homem para dar conta de tudo 

isto.
c) O exército nacional decidiu contra-atacar.
d) É preciso ser muito cara-de-pau para fingir tão bem.
e) Não havia mais lugares no micro-ônibus.

3. (PM-BA – SOLDADO – IBFC – 2020) Quanto às nor-
mas para o uso do acento grave, assinale a alternativa 
correta.

a) Os médicos atenderão nas salas de 1 à 5.
b) Desde às duas horas estou no ponto.
c) Eu assisti à cerimônia do casamento de minha sobrinha.
d) As encomendas já foram repassadas à todas as escolas.
e) A moça vai à pé todos os dias para o trabalho.
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Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
de cima para baixo.

a) F, F, V.
b) V, F, F.
c) F, V, F.
d) V, V, F.
e) F, V, V.

5. O vocábulo “mas” aparece repetidas vezes no texto. 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente sua 
relação estabelecida dentro do corpo textual.

a) consequência.
b) causa.
c) adversidade.
d) explicação.
e) adição.

6. Observe o enunciado extraído do texto: “Nem as ba-
bás. Nem os bebês”. Assinale a alternativa que apresenta 
a correta classificação da conjunção em destaque.

a) coordenativa negativa.
b) coordenativa explicativa.
c) coordenativa conclusiva.
d) coordenativa aditiva.
e) coordenativa causal.

7. A vírgula exerce inúmeras funções na comunicação 
escrita. Analise as justificativas para o seu uso, nas alter-
nativas abaixo, e assinale a incorreta.

a) “Havia as mais belas casas, os jardins, os playgrounds, 
as piscinas,” [...] É obrigatório o uso da vírgula para 
separar termos com funções semelhantes.

b) “Agora, a segurança é completa”. É facultativo o uso 
da vírgula para separar adjuntos adverbiais, de pouca 
extensão, antepostos.

c) “Houve protestos, mas no fim todos concordaram”. É 
obrigatório o uso da vírgula para separar orações co-
ordenadas sindéticas adversativas.

d) “Mesmo se os ladrões ultrapassassem os altos muros, 
não conseguiriam entrar nas casas”. É recomendável 
o uso da vírgula para separar orações subordina-
das adverbiais condicionais quando vierem antes da 
principal.

e) “Se não morresse, atrairia para o local um batalhão de 
guardas”. É obrigatório o uso da vírgula para separar 
verbos com tempos e modos diferentes.

8. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta.

I . O vocábulo “condomínio” recebe acento agudo por-
que é uma oxítona terminada em ditongo.
I I . Já o vocábulo “condômino” recebe acento circunfle-
xo porque todas as proparoxítonas devem receber este 
acento.
I I I . O vocábulo “possível” recebe acento agudo porque 
é uma paroxítona terminada em “l”.

a) Apenas a afirmativa III está correta.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

c) Apenas a afirmativa I está correta.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Apenas a afirmativa II está correta.

9. A tipologia textual se relaciona com a estrutura e as-
pectos linguísticos de como um texto se apresenta; já os 
gêneros textuais são formações advindas de contextos 
culturais e históricos e possuem função social específica. 
Quanto ao gênero do texto “Segurança”, assinale a alter-
nativa correta.

a) Narração.
b) Crônica.
c) Anedota.
d) Relato.
e) Fábula.

10. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

a) O texto discorre sobre um condomínio que ainda so-
fre uma série de assaltos por não haver um trabalho 
eficiente na segurança.

b) Dois assaltantes entraram no condomínio no banco 
de trás do carro de um proprietário e remitiram seus 
bens.

c) Infere-se do texto que há uma relevante crítica às 
prestações de serviço de segurança oferecidas em 
condomínios.

d) No portão mais ínfero, existiam muitos guardas que 
controlavam tudo por um circuito fechado de TV.

e) Os assaltos continuaram no condomínio porque a se-
gurança apresentou um serviço falho e exímio.

11. (PM-BA – ASPIRANTE DA POLÍCIA MILITAR – 
CONSULTEC – 2017) Sobre as diferenças entre a reda-
ção técnica e a estilística, está correto o que se afirma em

I. A linguagem de uma é denotativa por excelência, já a 
da outra è marcada pela predominância da conotação.

II. A comunicação inequívoca faz parte das caracterís-
ticas desta última, de modo que construções dúbias 
podem marcar presença apenas naquela.

III. A finalidade discursiva se volta para a informação e 
o esclarecimento naquela e para a expressão artística 
por meio da escrita e para o entretenimento nesta.

IV. A clareza e a objetividade são marcas peculiares da 
primeira, enquanto o uso de recursos voltados para a 
estética, possibilitando múltiplas interpretações, iden-
tifica a segunda.

V. Uma se respalda em um conjunto de normas utiliza-
das pelo poder público para redigir seus documentos, 
e a outra tem por objetivo convencer o interlocutor 
sobre alguma temática enfocada.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão 
corretas é a

a) II, IV e V.
b) I, III e IV.
c) III e V.
d) II e III.
e) I e II.
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(PM-BA – ASPIRANTE DA POLÍCIA MILITAR – CONSULTEC – 2017)
Leia o texto a seguir e responda as questões 12 e 13. 

“Nesta vida, temos três professores importantes: o ‘Momento Feliz’, o ‘Momento Triste’ e o ‘Momento Difícil’. O ‘Mo-
mento Feliz’ mostra o que não precisamos mudar. O ‘Momento Triste’ mostra o que precisamos mudar. O Momento 
Difícil mostra o que somos capazes de superar.’
      Mário Quintana (1906-1994).
QUINTANA, Mário Mensagem. Disponível em:<http://certform66. blogspot. com.br/2015/12/intimidades-reflexi-
vas-512.html>. Acesso em: 27jul.2017.

12. Nos três últimos períodos que compõem o enunciado linguístico em análise, aparece a forma verbal “mostra” se-
guida de “o que’, ou seja, de

a) dois pronomes: um demonstrativo e outro relativo, ambos completando o sentido de um verbo transitivo direto.
b) dois termos de classes gramaticais diferentes: o primeiro funcionando como objeto, e o segundo, como sujeito.
c) um artigo e de uma palavra substantivada, exercendo, assim, diferentes funções sintáticas.
d) uma expressão pronominal, introduzindo um pensamento com valor substantivo.
e) uma preposição e uma conjunção, indicando um objeto indireto.

13. O pronunciamento de Mário Quintana permite que se conclua corretamente que a vida

a) mostra às pessoas quão importante é estar em paz com sua consciência, buscando fazer o certo para não sofrer 
desnecessariamente.

b) dá ao homem as chances de desfrutar a sua existência, experimentando sensações diversas para saber, na ocasião 
certa, separar o joio do trigo.

c) se constitui um eterno aprendizado para a humanidade, apontando-lhe, de alguma forma, todas as opções que 
possam lhe trazer crescimento pessoal.

d) proporciona ao ser humano não só oportunidades de refletir e fazer os ajustes comportamentais devidos, quando 
necessários, mas também a capacidade de superação de dificuldades.

e) tem como principal objetivo a felicidade dos indivíduos, razão por que lhes possibilita chances de progresso em 
todas as direções possíveis e imagináveis.

(PM-BA – ASPIRANTE DA POLÍCIA MILITAR – CONSULTEC – 2017)
Leia o texto a seguir e responda as questões 14 e 15. 

14. Quanto aos recursos linguísticos presentes na composição dessa mensagem, é correto afirmar que

I. o artigo indefinido “um” generaliza a ideia expressa pelo substantivo que ele modifica.
II. a interrogação no final da primeira frase traduz a incerteza do enunciador quanto à resposta a ser dada.
III. o pronome “Ele” retoma, anaforicamente, o termo “policial” para estabelecer com o interlocutor uma relação 

dialógica.
IV. a vírgula que isola o nome “cidadão” tem uso obrigatório, segundo a norma-padrão da língua portuguesa, por des-

tacar um aposto.
V. o possessivo “sua” gera uma ambiguidade no discurso, uma vez que o leitor fica sem saber definir qual o referente 

a que esse signo remete.


