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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 

Ao receber a ordem do Fiscal da sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação sobre 

o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova. Caso haja algum problema, 

solicite a substituição deste caderno. 

Este caderno contém a Prova Objetiva e a Prova Dissertativa. São 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 15 

(quinze) de Língua Portuguesa, 15 (quinze) de Conhecimentos Específicos: Legislação, 05 (cinco) de 

Raciocínio Lógico e 05 (cinco) de Conhecimentos sobre Contagem, cada uma constituída de 4 (QUATRO) 

alternativas de respostas para cada questão, sendo apenas uma alternativa correta.  A Prova Dissertativa 

compõe-se de uma proposta de redação. 

 

Confira se sua prova corresponde ao cargo pelo qual você optou quando realizou a inscrição. 

 

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico (calculadora, telefone celular, beep, pagers, entre 

outros). 

 

Faça nas páginas apropriadas, deste caderno, os rascunhos do gabarito e da redação. Os rascunhos não serão 

considerados na correção 

 

Não serão distribuídas folhas suplementares para os rascunhos. 

 

Ao finalizar a Prova Objetiva, transfira as respostas para a Folha de Respostas, observando o seguinte exemplo: 

Questão 01 – letra C 01) A) B) C) D)  

Questão 02 – letra B 02) A)         B)   C) D)  

 

 

 

 

 

Use apenas caneta (tinta preta ou azul) para preencher os quadrinhos da Folha de Respostas. Não utilize corretivo. 

NÃO SERÃO ACEITAS RASURAS. 

 

Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas, MESMO QUE UMA DELAS 

ESTEJA CORRETA. 

 

Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

 

Transcreva, a caneta(tinta preta ou azul), a redação para a Folha de Resposta da Prova Dissertativa. 

 

Não dobre, amasse ou rasure as Folhas de Respostas. ELAS SÃO A SUA PROVA.  

 

O candidato deverá entregar somente as FOLHAS DE RESPOSTAS, devidamente preenchidas e assinadas. 

 

O tempo de duração da prova é de 4h (QUATRO HORAS), já incluído o tempo destinado à transcrição das 

respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva e da Prova Dissertativa para as Folhas de Respostas e à 

assinatura das mesmas. 

ABRA ESTE CADERNO SOMENTE QUANDO AUTORIZADO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO I 

 

 
(SUAREZ, Joana. Envolvimento e dedicação. Super Notícia, Belo 

Horizonte, 9 out. 2015. Bastidores da notícia. p.6) 

 

1) No TEXTO I há o predomínio da subjetividade, que 

se comprova pelo uso de: 

 

A) Sequências descritivas. 

B) Sequências narrativas. 

C) Marcas linguísticas de primeira pessoa. 

D) Marcas linguísticas de terceira pessoa. 
 

2) Para a autora do TEXTO I, as matérias especiais 

são mais difíceis de serem produzidas porque: 
 

A) Têm uma pressão maior para a sua conclusão. 

B) São mais longas. 

C) Envolvem mais pesquisa e dedicação. 

D) Apresentam diversos aspectos do tema. 
 
 

3) A partir da leitura do TEXTO I, pode-se inferir que: 
 

A) A mídia deve se manter neutra diante dos 

fatos sociais. 

B) A mídia deve contribuir para a reflexão acerca 

de fenômenos sociais. 

C) O repórter deve se sensibilizar com as 

notícias. 

D) As imagens são utilizadas numa série de 

reportagens para sensibilizar o público. 
 
 

Releia este excerto para responder às questões 4 e 5. 
 

“Tentei mostrar um pouco do que vi, ouvi e senti ao 

entrevistar vítimas de violência, homens que 

agrediram suas mulheres, policiais e especialistas, na 

tentativa de mostrar essa realidade para questionar e 

avançar.” 
 
 

4) Com o objetivo de evitar a repetição da palavra 

“mostrar”, a palavra que melhor a substituiria na 

segunda ocorrência é: 
 

A) Apontar. 

B) Apresentar. 

C) Exibir. 

D) Evidenciar. 
 

 

5) A alternativa cuja reescrita NÃO alterou o sentido 

do texto é: 
 

A) Tentei mostrar um pouco do que vi, ouvi e 

senti ao entrevistar vítimas de violência: homens 

que agrediram suas mulheres, policiais e 

especialistas, na tentativa de mostrar essa 

realidade para questionar e avançar. 

B) Tentei mostrar um pouco do que vi, ouvi e 

senti ao entrevistar vítimas de violência, homens, 

que agrediram suas mulheres, policiais e 

especialistas, na tentativa de mostrar essa 

realidade para questionar e avançar. 

C) Tentei mostrar um pouco do que vi, ouvi e 

senti, ao entrevistar vítimas de violência, homens 

que agrediram suas mulheres, policiais e 

especialistas, na tentativa de mostrar essa 

realidade, para questionar e avançar. 
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D) Tentei mostrar um pouco do que vi, ouvi e 

senti, ao entrevistar vítimas de violência, homens 

que agrediram suas mulheres policiais e 

especialistas, na tentativa de mostrar essa 

realidade para questionar e avançar. 
 
 

TEXTO II 
 

Por que algumas pessoas suam em excesso? 
 

Suar não é agradável para ninguém, mas é 

necessário, uma vez que o suor desempenha um 

papel fundamental em ajudar seu corpo a manter uma 

temperatura adequada. 

No entanto, algumas pessoas suam mais do que 

outras, e sudorese excessiva pode indicar uma 

condição de saúde subjacente. 

Seu corpo está sempre suando, mesmo se você não 

notar isso. Quando o suor evapora, esfria o corpo, 

dissipando o calor gerado pelo seu metabolismo. A 

“parte visível” da transpiração na pele só ocorre 

quando a saída de suor excede a taxa de evaporação 

– algo mais frequente quando o tempo está quente e 

úmido, durante a realização de exercícios físicos ou 

como uma resposta ao estresse. Sudorese excessiva 

nestas condições não é incomum e, geralmente, não é 

indicativa de um problema de saúde. 

No entanto, algumas pessoas que sofrem de 

transpiração excessiva têm o que é conhecido como 

hiperidrose, condição que faz com que transpirem 

mais do que o necessário para regular a temperatura 

corporal. A hiperidrose pode ser generalizada, 

afetando todo o corpo, ou localizada em partes 

específicas do corpo. (...) 

 
(Disponível em:<http://hypescience.com/por-que-algumas-pessoas-

suam-em-excesso>.Acesso em: 6 nov. 2015) 

 

6) O TEXTO II é um exemplo de artigo de divulgação 

científica, porque: 
 

A) Apresenta termos específicos do campo da 

ciência, como sudorese e hiperidrose. 

B) Explica determinado fenômeno estudado pela 

ciência ao público em geral. 

C) Narra como o corpo reage ao produzir o suor. 

D) Divulga conhecimentos acadêmicos. 
 

 

7) A alternativa cuja reescrita altera o sentido do texto 

original é: 
 

A) “Seu corpo está sempre suando, mesmo se 

você não notar isso.”  

Embora você não perceba isso, seu corpo está 

sempre suando. 

B) “Suar não é agradável para ninguém, mas é 

necessário.” 

Suar não é agradável para ninguém, todavia é 

necessário. 

C) “No entanto algumas pessoas suam mais do 

que outras.” 

Contudo algumas pessoas suam mais do que 

outras. 

D) “É necessário, uma vez que o suor 

desempenha um papel fundamental.” 

É necessário, porque o suor desempenha um 

papel fundamental. 
 
 

8) Assinale a alternativa em que o termo destacado 

exerce a função de sujeito. 
 

A) Seu corpo está sempre suando, mesmo se 

você não notar isso.  

B) Algo mais frequente quando o tempo está 

quente e úmido. 

C) Quando o suor evapora, esfria o corpo, 

dissipando o calor gerado pelo seu metabolismo.  

D) O suor desempenha um papel fundamental 

em ajudar seu corpo a manter uma temperatura 

adequada. 
 
 

9) Considerando-se a linguagem e outros aspectos 

formais dos TEXTOS I e II, percebe-se que divergem 

entre si. Isso ocorre porque: 
 

A) Os autores têm estilos próprios de escrita. 

B) São gêneros textuais diferentes. 

C) Circulam em esferas sociais diferentes. 

D) Abordam temas diferentes. 
 
 

TEXTO III 
 

Ai, que saudade da Amélia 
 

Nunca vi fazer tanta exigência 

Nem fazer o que você me faz 

Você não sabe o que é consciência 

Nem vê que eu sou um pobre rapaz 

Você só pensa em luxo e riqueza 

Tudo o que você vê, você quer 

Ai, meu Deus, que saudade da Amélia 

Aquilo sim é que era mulher 

 

Às vezes passava fome ao meu lado 

E achava bonito não ter o que comer 

Quando me via contrariado 

Dizia: "Meu filho, o que se há de fazer!" 

Amélia não tinha a menor vaidade 

Amélia é que era mulher de verdade 

Mário Lago  

http://hypescience.com/quanto-uma-pessoa-pode-suar-antes-de-desidratar-e-morrer/
http://hypescience.com/quanto-uma-pessoa-pode-suar-antes-de-desidratar-e-morrer/
http://hypescience.com/voce-sua-demais-cuidado-pode-ser-problema-de-saude/
http://hypescience.com/voce-sua-demais-cuidado-pode-ser-problema-de-saude/
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10) Em relação à letra dessa canção, só não é 
CORRETO o que se afirma em: 
 

A) Apresenta conteúdo ideológico que reforça 

determinado papel da mulher na sociedade. 

B) A argumentação do eu-lírico fundamenta-se 

no aspecto econômico. 

C) O enunciador demonstra sentimento de 

nostalgia.  

D) Há um elogio à vaidade feminina. 
 

 

11) Em relação ao aspecto discursivo desse texto, 

assinale a análise INCORRETA. 
 

A) O uso do pronome “você” indica que há uma 

interlocução. 

B) Há o predomínio da voz masculina. 

C) O texto apresenta três vozes do discurso. 

D) Houve a opção pelo emprego do discurso 

direto. 
 
 

12) Na letra dessa canção o autor cria, por meio de 

comparação, duas imagens de mulher: a do passado 

(1) e a do presente (2).  

 

Assinale a alternativa em que há erro nessa 

associação. 
 

A) (1) submissão  (2) independência. 

B) (1) simplicidade  (2) vaidade. 

C) (1) conformismo  (2) exigência. 

D) (1) pobreza (2) luxo. 
 
 

Leia os TEXTOS IV e V para responder às questões 

13,14 e 15. 
 

TEXTO IV 
 

 “Está havendo, hoje em dia, um certo abuso no 

tocante à palavra "mesmo", que tem sido usada no 

lugar de nomes e pronomes de modo indevido e 

inconveniente. "Mesmo" pertence a diversas 

categorias gramaticais e seu emprego é correto nas 

seguintes situações: 

– como adjetivo/pronome (portanto variável), com o 

sentido de "exato, idêntico, tal qual, próprio, em 

pessoa": 

1. Foi pelo mesmo caminho. 

2. Sou sempre a mesma pessoa. 

3. Eles mesmos redigiram o discurso. 

– como advérbio (portanto invariável), com o 

significado de "justamente, até, ainda, realmente": 

4. É lá mesmo que vendem o produto. 

5. Estes remédios são mesmo eficazes. 

6. Há mesmo necessidade disso? 

– como substantivo (expressão invariável, no 

masculino), significando "a mesma coisa": 

7. Disse a ela o mesmo que disse a mim. 

 (...)” 
(PIACENTINI, M. T. O mesmo.   

Disponível em: <http://www.portalentretextos.com.br/colunas/nao-

tropece-na-lingua-m-t-piacentini/o-mesmo,186,700.html>. Acesso 

em: 19 nov.2015. Adaptado) 
 

TEXTO V 

 

PROCEDIMENTOS APÓS ABERTURA DE 
PROCESSO 
MOTOS 
 
Para Colisão simples: 
 
A PARTIR DA DATA DE ABERTURA DO PROCESSO: 

 5 (cinco) dias úteis para analisar o mesmo e indicar 
uma Oficina CREDENCIADA, tanto para associados, 
quanto terceiros. 

 Caso seja necessária a realização de 
SINDICÂNCIA, o prazo acima fica suspenso até a 
conclusão da mesma. 

 
PRAZO PARA ORÇAMENTO: 

 2 (dois) dias úteis após entrada do veículo na 
oficina. 
 

SOBRE COMPRA DE PEÇAS: 

 Após recebermos o orçamento inicial, juntamente 
com as fotos para constatação de danos, em torno de 
5 (cinco) dias úteis para a compra das peças 
necessárias para o reparo do veículo, dependendo da 
disponibilidade de peças no mercado. 

 Em caso de complemento, em torno de 3 (três) 
dias úteis. 

 Para Motos de Grupo Especial não há prazo 
específico para a entrega das peças, uma vez que as 
mesmas são importadas. 
 

(Fragmento de correspondência de seguradora de veículos) 
 

13) Analise as ocorrências de 

“mesmo/mesma/mesmas no TEXTO V.  
 

Considerando as orientações do TEXTO IV quanto ao 

emprego da palavra “mesmo”, pode-se concluir que: 

 

A) Os usos estão adequados e correspondem a 

um dos mecanismos de coesão textual. 

B) Os usos estão adequados, pois evitam 

ambiguidade. 

C) Somente “o mesmo” foi empregado 

corretamente, pois corresponde a um substantivo 

e, portanto, é invariável. 

D) Todas as ocorrências estão inadequadas. 
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14) A alternativa em que a classe da palavra mesmo, 

no contexto em que foi empregada, não foi 

corretamente indicada é: 

 

A) Crie e faça você mesmo! (adjetivo) 

B) Dei a ele a mesma tarefa que a todos. 

(substantivo) 

C) Mesmo machucado, fez o único gol. 

(conjunção) 

D) Pensou mesmo em mudar de cidade. 

(advérbio) 
 
 

15) “Após recebermos o orçamento inicial, 

juntamente com as fotos para constatação de 

danos, em torno de cinco dias úteis para a 

compra das peças necessárias para o reparo do 

veículo, dependendo da disponibilidade de peças 

no mercado.”  
 

A opção que apresenta reescrita clara para o período 

acima é: 
 

A) Após o recebimento do orçamento inicial e das 

fotos para a constatação dos danos, prazo de 

cinco dias úteis para a compra das peças, a 

depender da disponibilidade delas no mercado. 

B) Após receber o orçamento inicial e as fotos, 

contará prazo de cinco dias úteis para a compra 

das peças, dependendo da disponibilidade de 

peças no mercado. 

C) O prazo para a compra de peças necessárias 

para o reparo do veículo é em torno de cinco dias 

úteis, contados a partir do recebimento do 

orçamento inicial e das fotos que comprovem os 

danos, de acordo com a disponibilidade das peças 

no mercado. 

D) A partir do orçamento inicial e do recebimento 

das fotos, poderá ser de até cinco dias úteis, 

desde que haja disponibilidade no mercado. 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

LEGISLAÇÃO 
 

16) Segundo a Constituição Federal de 1988, todas 

as afirmativas abaixo são verdadeiras, EXCETO: 
 

A) Às polícias civis, dirigidas por delegados de 

polícia de carreira, incumbem, ressalvada a 

competência da União, as funções de polícia 

judiciária e a apuração de infrações penais, 

inclusive os militares. 

B) Os agentes policiais militares e civis serão 

remunerados por subsídio fixado em parcela 

única.  

C) A polícia ferroviária federal, órgão 

permanente, organizado e mantido pela União e 

estruturado em carreira, destina-se, na forma da 

lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias 

federais. 

D) As polícias militares e corpos de bombeiros 

militares, forças auxiliares e reserva do Exército, 

subordinam-se, juntamente com as polícias civis, 

aos Governadores dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Territórios.  
 
 

17) Sobre os Municípios, conforme a Constituição do 

Estado de Minas Gerais, é CORRETO afirmar: 
 

A) O Município, dotado de soberania política, 

administrativa e financeira, organiza-se e rege-se 

por sua Lei Orgânica e demais leis que adotar, 

observados os princípios da Constituição da 

República e os desta Constituição.  

B) Todo o poder do Município emana do povo, 

que o exerce exclusivamente por meio de 

representantes eleitos, nos termos de sua Lei 

Orgânica e da Constituição da República.  

C) Não há a possibilidade de subdistritos na 

organização municipal.  

D) Tem como objetivo prioritário estimular e 

difundir o ensino e a cultura, proteger o patrimônio 

cultural e histórico e o meio ambiente e combater 

a poluição.  
 
 

18) Sobre direitos e obrigações assegurados na 

Constituição Estadual, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 

A) As atividades que utilizem produtos florestais, 

como combustível ou matéria-prima, deverão, 

para o fim de licenciamento ambiental e na forma 

estabelecida em lei, comprovar que possuem 

disponibilidade daqueles insumos, capaz de 

assegurar, técnica e legalmente, o respectivo 

suprimento. 

B) A prevenção da dependência de drogas e 

afins é dever do Estado de Minas Gerais, que 

prestará atendimento especializado à criança e ao 

adolescente dependentes, desenvolvendo ações 

que auxiliem sua integração na comunidade, na 

forma da lei.   

C) Aos maiores de sessenta anos é garantida a 

gratuidade nos transportes coletivos urbanos 

mediante apresentação da carteira de identidade 

ou de trabalho, sendo vedada a exigência de 

qualquer outra forma de identificação. 

D) Constituem patrimônio cultural mineiro os bens 

de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, que contenham 
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referência à identidade, à ação e à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade 

mineira.  
 

19) Conforme o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, as medidas de proteção à criança e ao 

adolescente são aplicáveis sempre que os direitos 

reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados, 

salvo: 

 

A) por ação ou omissão de Estado internacional.  

B) por ação ou omissão da sociedade ou do 

Estado. 

C) por falta, omissão ou abuso dos pais ou 

responsável. 

D) em razão da conduta da própria criança ou 

adolescente. 
 
 

20) Considerando a Lei Federal nº 8.069/1990, 

Estatuto da Criança e do Adolescente, marque a 

alternativa CORRETA: 
 

A) A função de membro do conselho nacional e 

dos conselhos estaduais e municipais dos direitos 

da criança e do adolescente é considerada de 

interesse público relevante e será remunerada. 

B) Os dirigentes de entidades que desenvolvem 

programas de acolhimento familiar ou institucional 

remeterão à autoridade judiciária, em prazo 

máximo de 12 (doze) meses, relatório 

circunstanciado acerca da situação de cada 

criança ou adolescente acolhido e sua família, 

para fins da reavaliação prevista no Estatuto da 

Criança e do Adolescente.  

C) É vedado, em todas as hipóteses, às 

entidades que mantenham programa de 

acolhimento institucional, acolher crianças e 

adolescentes sem prévia determinação da 

autoridade competente.  

D) Em caso de reiteradas infrações cometidas 

por entidades de atendimento, que coloquem em 

risco os direitos assegurados no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, deverá ser o fato 

comunicado ao Ministério Público ou representado 

perante autoridade judiciária competente para as 

providências cabíveis, inclusive suspensão das 

atividades ou dissolução da entidade.  
 
 

21) Sobre os servidores públicos no Município de 

Contagem, conforme a respectiva Lei Orgânica de 

Contagem, marque a alternativa CORRETA: 

 

A) A atividade administrativa permanente é 

exercida em qualquer dos Poderes do Município, 

nas autarquias e nas fundações públicas, por 

empregado público, ocupante de cargo público, 

em caráter efetivo ou em comissão, ou de função 

pública, observada a qualificação profissional 

adequada.  

B) A investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas, de provas e títulos ou apenas 

de títulos, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão, e a contratação de agentes 

comunitários de saúde e de combate às 

endemias.  

C) O prazo de concurso público no Município é 

de até dois anos, prorrogável, uma vez, por igual 

período. 

D) Durante o prazo improrrogável previsto no 

edital de convocação, o aprovado em concurso 

público será convocado, observada a ordem de 

classificação, com prioridade sobre novos 

concursados, para assumir o cargo ou emprego 

na carreira.  
 
 

22) De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Contagem, assinale a alternativa que apresenta uma 

proposição legalmente inadequada em relação ao 

servidor público da administração direta, autárquica e 

fundacional, no exercício de mandato eletivo: 
 

A) O servidor da administração direta do 

Município, eleito para o cargo de Senador, ficará 

afastado do cargo, emprego ou função. 

B) O servidor de uma autarquia do Município de 

Contagem, que for eleito ao mandato de Prefeito, 

será afastado do cargo, emprego ou função, 

sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 

C) O servidor de uma fundação pública de 

Contagem, investido no mandato de Vereador, 

perceberá as vantagens de seu cargo eletivo.  

D) No caso de servidor da administração direta, 

que for afastado do seu exercício em razão de 

mandato eletivo, terá seu tempo de serviço 

contado para todos os efeitos legais, exceto para 

promoção por merecimento. 
 

23) A respeito das regras da administração pública no 

município de Contagem, segundo a Lei Orgânica de 

20 de março de 1990, assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

A) Ao Poder Executivo é permitida a edição de 

decreto para criar, extinguir ou transformar 

entidade de sua administração indireta.  

B) As entidades da administração pública indireta 

podem ser instituídas para prestação de serviços 

privados.  
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C) Ao Município somente é permitido instituir ou 

manter fundação com a natureza de pessoa 

jurídica de direito público. 

D) As fundações do Município podem dispensar a 
prestação de contas mensal, dando lugar à 
prestação de contas anual, sem prejuízos do 
direito ao recebimento de subvenções, auxílios, 
ajudas ou quaisquer verbas da Prefeitura.  

 
 

24)  Sobre o Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 

10.741/2003, marque a alternativa INCORRETA: 
 

A) É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a 

regular os direitos assegurados às pessoas com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

B) Não estando o idoso em condições de 

proceder à opção quanto ao tratamento de saúde 

que lhe for mais favorável, esta será feita pelo 

curador quando ocorrer iminente risco de vida e 

não houver tempo hábil para consulta a familiar.  

C) O envelhecimento é um direito personalíssimo 

e a sua proteção um direito social.  

D) Se o idoso ou seus familiares não possuírem 

condições econômicas de prover o seu sustento, 

impõe-se ao Poder Público esse provimento, no 

âmbito da assistência social.  
 
 

25) Dentre as alternativas abaixo, apenas uma está 

CORRETA segundo o Estatuto do Idoso, assinale-a: 
 

A) Nos veículos de transporte coletivo de que 

trata este artigo, serão reservados 15% (quinze 

por cento) dos assentos para os idosos, 

devidamente identificados com a placa de 

reservado preferencialmente para idosos. 

B) É assegurada a reserva, para os idosos, nos 

termos da lei local, de 5% (cinco por cento) das 

vagas nos estacionamentos públicos e privados, 

as quais deverão ser posicionadas de forma a 

garantir a melhor comodidade ao idoso. 

C) No sistema de transporte coletivo 

interestadual, observar-se-á a reserva de 2 (duas) 

vagas gratuitas por veículo para quaisquer idosos. 

D) Compete privativamente ao Ministério Público 

o início do procedimento de apuração de 

irregularidade em entidade governamental e não 

governamental de atendimento ao idoso, por meio 

de petição fundamentada. 

 

26) Conforme a Lei Federal nº 11.340/2006, 

conhecida como Lei Maria da Penha, é INCORRETO 

afirmar: 
 

A) Na hipótese da iminência ou da prática de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, a 

autoridade policial que tomar conhecimento da 

ocorrência somente poderá adotar as providências 

legais cabíveis após determinação judicial.  

B) Configura violência doméstica e familiar contra 

a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento 

físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial.  

C) O juiz assegurará à mulher, em situação de 

violência doméstica e familiar, para preservar sua 

integridade física e psicológica, o acesso 

prioritário à remoção quando servidora pública, 

integrante da administração direta ou indireta. 

D) O juiz assegurará à mulher, em situação de 
violência doméstica e familiar, para preservar sua 
integridade física e psicológica, a manutenção do 
vínculo trabalhista, quando necessário o 
afastamento do local de trabalho, por até seis 
meses.  

 
 
27) Dentre as alternativas a seguir, a que 

corresponde ao que prevê a Lei Municipal de 

Contagem nº 2.160, de 1990, sobre o Estatuto do 

Servidor de Contagem, é: 

 

A) O auxílio-funeral é devido à família do servidor 

falecido na atividade ou do aposentado, em valor 

equivalente a três vencimentos mínimos do Plano 

de Carreira.  

B) O plano de Previdência Social do Servidor 

será custeado com produto da arrecadação de 

contribuições sociais facultativas dos servidores 

dos Poderes do Município, das autarquias e das 

fundações públicas. 

C) O servidor acidentado em serviço, que 

necessite de tratamento especializado, poderá ser 

tratado em instituição privada, à conta de recursos 

públicos, enquanto não criado o Instituto de 

Previdência Social do Servidor Municipal. 

D) Será licenciado, com remuneração 

proporcional ao tempo de serviço efetivamente 

prestado, o servidor acidentado em serviço.  

 
 
28) De acordo com a Lei Municipal nº 2.160, de 1990, 

o Estatuto do Servidor Público de Contagem, as 

carreiras dos servidores serão organizadas em classe 

de cargos, observadas a escolaridade e a qualificação 

profissional exigidas, bem como a natureza e a 

complexidade das atribuições a serem exercidas, e 

manterão correlação com as finalidades do órgão ou 

entidade a que devem atender. 
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 Assim, considerando a carreira do servidor público de 

Contagem, NÃO é correto afirmar, de acordo com o 

respectivo Estatuto:  
 

A) Classe é a divisão básica da carreira, que 

agrupa os cargos da mesma denominação, 

segundo o nível de atribuições e responsabilidade. 

Essas classes são isoladas ou se dispõem em 

série.  

B) Série de classes é o conjunto de classes da 

mesma natureza, dispostas hierarquicamente, de 

acordo com o grau de dificuldade dos deveres e 

das responsabilidades, e constitui a linha natural 

de promoção do servidor.  

C) As carreiras poderão compreender séries de 

classes do mesmo grupo profissional, 

escalonadas nos níveis básicos, médio e superior, 

observada a mesma identidade funcional.  

D) As atribuições das classes serão definidas em 

lei específica, com as previsões para o desvio de 

função. 
 
 

29) Conforme a Lei Municipal nº 2.160, de 1990, o 

Estatuto do Servidor Público de Contagem, posse é a 

aceitação expressa das atribuições, deveres e 

responsabilidades inerentes ao cargo público, com o 

compromisso de bem servir, formalizada com a 

assinatura do termo pela autoridade competente e 

pelo empossado.  

Sobre a posse do servidor, é INCORRETO afirmar, de 

acordo com o respectivo Estatuto: 
 

A) A posse ocorrerá no prazo de trinta dias 

contados da publicação do ato de provimento, 

prorrogável por igual período. 

B) Em se tratando de servidor em licença, ou 

afastado por qualquer outro motivo legal, o prazo 

será contado do término do impedimento.  

C) A posse poderá dar-se mediante procuração 

específica.  

D) No ato da posse o servidor apresentará, 

obrigatoriamente, declaração dos bens e valores 

que constitui seu patrimônio e declaração quanto 

ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou 

função pública. 
 
 

30) Considerando a Lei Complementar de Contagem 

nº 105, de 2011, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) Plano de carreira é o conjunto de normas que 

disciplinam o ingresso e instituem oportunidades e 

estímulos ao desenvolvimento pessoal e 

profissional dos servidores, de forma a contribuir 

com a qualificação dos serviços prestados pelos 

órgãos e instituições, constituindo-se em 

instrumento de gestão da política de pessoal. 

B) Cargo público é o conjunto de objetivos, 

atribuições, deveres, requisitos e 

responsabilidades previstas na estrutura 

organizacional que devem ser cometidos a um 

servidor, criado por lei com denominação, número 

limitado, jornada e vencimento próprios, 

exclusivamente por provimento efetivo ou em 

comissão. 

C) Cargo de provimento efetivo é provido em 

caráter permanente; criado por lei, com 

denominação própria, cuja investidura depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas 

ou de provas e títulos. 

D) Cargo de provimento em comissão é provido 

em caráter permanente, por critérios de confiança, 

para o desempenho de atividade de direção, 

gerenciamento, chefia e assessoramento, 

expressamente previsto em lei, de livre nomeação 

e exoneração. 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

31) Considere que três amigas, Adriana, Bianca e 

Cláudia, trabalham na mesma empresa. Uma é 

secretária, a outra gerente e a terceira vendedora, 

sendo que: 
 

I- Bianca não é a secretária. 

II- Cláudia não é a gerente. 

III- Adriana não é a vendedora nem a gerente 
 

Com base nessas informações, pode-se concluir, 

certamente, que: 
 

A) Cláudia é a vendedora. 

B) Adriana é a gerente. 

C) Bianca é a vendedora. 

D) Bianca não é a gerente. 
 
 

32) Considere que nas alternativas abaixo são dados 

3 conjuntos constituídos por duas premissas 

verdadeiras e uma conclusiva, não necessariamente 

verdadeira.  
 

I -  Premissa 1 - José Carlos é padeiro. 
 Premissa 2 - Todo padeiro é sindicalizado. 

Premissa conclusiva: José Carlos é 
sindicalizado. 
 

II -  Premissa 1 - Carlos Alberto é atacante do time 

de futebol do bairro Nacional. 

 Premissa 2 - Nenhum atacante do time de 

futebol do bairro Nacional fez gol no ano de 2014. 
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 Premissa conclusiva: Carlos Alberto não fez 

gol no ano de 2014. 

 

III -  Premissa 1 - João é soldado. 

 Premissa 2 - Todo morador do centro da 

cidade é soldado. 

 Premissa conclusiva: João é um soldado 

morador do centro da cidade. 
 

Considerando que na forma padronizada do silogismo 

as premissas são juízos que precedem a conclusão e 

que a conclusão é consequência necessária das 

premissas, é (são) considerado(s) silogismo(s): 

 

A) Somente o conjunto III. 

B) Somente os conjuntos II e III. 

C) Somente os conjuntos I e II. 

D) Os conjuntos I, II e III. 
 
 

33) Suponha que em uma sala de embarque 

internacional de uma determinada companhia aérea 

há 7 turistas, sendo 3 brasileiros, 2 portugueses, 1 

venezuelano e 1 americano. Se a companhia aérea 

quiser premiar com lugares na primeira classe e 

sortear, aleatoriamente, dentre estes “N” turistas, é 

CORRETO afirmar que: 
 

A) Se N = 4, certamente dois terão a mesma 

nacionalidade. 

B) Se N = 5, certamente haverá turistas de três 

nacionalidades diferentes. 

C) Se N = 4, certamente haverá um turista 

brasileiro. 

D) Se N = 5, certamente um turista sorteado será 

brasileiro. 
 
 

34)Considere a seguinte proposição: “Se Paulo estuda 

álgebra 4 horas por dia, consegue passar de ano em 

matemática”. Indique qual das frases abaixo é a 

negação desta proposição: 
 

A) Se Paulo não estuda álgebra 4 horas por dia, 

então não consegue passar de ano em 

matemática. 

B) Se Paulo consegue passar de ano em 

matemática, então estuda álgebra 4 horas por dia. 

C) Paulo estuda álgebra 4 horas por dia e não 

consegue passar de ano em matemática. 

D) Paulo não estuda álgebra 4 horas por dia e 

não consegue passar em matemática. 
 

 

35) Considere a seguinte proposição: “Nenhum 

corintiano veste camisa verde”. Indique qual das 

frases abaixo é a negação desta proposição: 

 

A) Há pelo menos um corintiano que veste verde. 

B) Todos os corintianos vestem camisa verde. 

C) Todos os que vestem camisa verde são 

corintianos. 

D) Todos os corintianos vestem branco. 

 
CONHECIMENTOS SOBRE CONTAGEM 

 

36) Em relação ao sistema viário de transporte, 

Contagem articula-se em uma malha rodoviária 

constituída de rodovias federais e rodovias estaduais.  
 

(Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do Município de 

Contagem – SEDUC. p.37, 2011.) 

São rodovias federais que fazem a ligação da cidade 

de Contagem com os grandes centros do país e 

demais regiões, EXCETO: 
 

A) BR-040. 

B) BR-262. 

C) BR-381. 

D) BR-265. 

 
 
37) Sobre as regionais administrativas do município 

de Contagem, analise as afirmativas a seguir.  
 

I- Dentre os lugares simbólicos da região 

industrial, destacam-se a Capela de São José 

Operário, a Praça dos Trabalhadores, o 

Cemitério da Glória, a Pedreira Santa Rita, o 

Pomar de Mangueiras, a Igreja de Santa Maria 

Mãe de Deus, a Casa do Movimento Popular e 

a Feira do bairro Amazonas.  

II- A regional Nacional Abriga a Central de 

Abastecimento de Minas Gerais (CEASA), na 

confluência da Avenida Sarandi e da Rodovia 

BR-040 .  

III- Localizada estrategicamente entre a Cidade 

Industrial e a Sede, a regional Eldorado pode 

ser considerada uma das referências 

urbanísticas em Contagem, por seu 

planejamento e pela sua vocação de espaço 

centralizador de múltiplos usos.  

IV- A regional Sede é marcada por um rico 

patrimônio imaterial e material. A comunidade 

Cigana se instalou no bairro Inconfidentes, por 

volta da década de 1960, no entorno da atual 

Praça Marília de Dirceu. 

 

São CORRETAS apenas:  

 

A) I e II. 

B) I e III.  

C) III e IV.  

D) II, III e IV.  
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38) A natureza nômade dos ciganos dataria de cerca 

de 4 mil anos. No Brasil, as primeiras levas teriam 

aportado em 1574. Por volta de 1940, os ciganos 

chegaram a Contagem, o que, devido à proximidade 

com Belo Horizonte, facilitaria suas trocas comerciais 

e a aquisição de matéria – prima para a fabricação 

artesanal de utensílios em cobre, feitos para uso 

próprio e também para comercialização.  
 

(Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do Município de 

Contagem – SEDUC. p.70 e 71, 2011.) 

 

São etnias ciganas que se encontram em Contagem, 

EXCETO: 
 

A) Kalderash. 

B) Calons. 

C) Curara. 

D) Matchuanos. 
 
 

39) A relação da cultura negra com a cidade de 

Contagem ocorre a partir da origem histórica do 

município. A região ocupada inicialmente no município 

se apoiou no tráfico de escravos e de outras 

mercadorias que avançavam pelos sertões da Colônia 

nas costas de animais ou de transportadores cativos. 

O fato de contar com uma população economicamente 

ativa, vinculada à criação de gado, à agricultura e ao 

comércio, permitiu a fixação de um grande número de 

escravos na região. Com eles permaneceram as 

tradições dos antepassados, que lutaram e resistiram 

às devassas do sistema escravista.    
 

( Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e cultural do Município de 

Contagem – SEDUC. p.72, 2011.) 

 

Analise as proposições a seguir e indique V para as 

verdadeiras ou F para as falsas. 
 

( ) Em Minas Gerais, a organização social dos 

primórdios da capitania esteve intimamente vinculada 

às Irmandades, Confrarias e Ordens Terceiras. 

( ) Fruto do sincretismo e da mestiçagem, o 

Congado apresenta elementos da espiritualidade e 

ancestralidade africana, conjugados com o catolicismo 

europeu. 

(  ) A natureza da religiosidade vivenciada no 

Congado em Contagem e o processo histórico de sua 

formação evidenciam a reverência a Nossa Senhora 

do Rosário, aos antepassados escravos, a São 

Benedito e a Santa Efigênia. 

( ) Atualmente, o município de Contagem conta 

com um calendário rico em festas e manifestações de 

origem africana. 
 

 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 

A) V, F, F, V; 

B) F, F, F, F; 

C) V, V, V,V; 

D) F, V, V, F. 

 

40) Observe o plano abaixo. 

 

 
 

 
(Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?q=mapa+cidade+industrial+cont

agem>. Acesso em: 13 out.  2015) 

 

O traçado hexagonal da cidade Industrial foi  

associado a: 
 

A) Camberra, capital da Austrália. 

B) Lisboa, capital de Portugal.  

C) Buenos Aires, capital da Argentina. 

D) Madri, capital da Espanha. 
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CONTAGEM, 17 DE JANEIRO DE 2016

 

 

 

 

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 

Preencha com cuidado, utilizando caneta de tinta azul ou preta, a identificação que se encontra na parte superior 
da folha de resposta.  
 
A versão definitiva da resposta deverá ser registrada no espaço próprio da Folha de Resposta. 
 
NÃO SE IDENTIFIQUE NO ESPAÇO DE TRANSCRIÇÃO DA FOLHA DE RESPOSTA DA PROVA 
DISSERTATIVA (REDAÇÃO).  
 
A prova que apresentar, no espaço específico para transcrição da redação, qualquer sinal ou que contiver 
expressão que possibilite a identificação do candidato será anulada e a ela será atribuída a nota 0 (zero). 
 
O texto das respostas a serem redigidas deve conter, no mínimo, 22 ( vinte e duas)  e, no máximo, 25 (vinte e 
cinco) linhas. 
 

 Haverá um desconto de pontos para as seguintes situações: 
 

 desconto de 0,5 (meio) ponto por linha aquém do mínimo estipulado. 

 desconto de 0,5 (meio) ponto por linha além do máximo estipulado 
 
Este critério se aplica ainda ao texto escrito com letra grande demais ou com espaçamento exagerado entre os 
vocábulos. 
 
A variante linguística a ser utilizada na elaboração do texto é o padrão culto formal. 
 
A Prova Dissertativa consistirá na elaboração de uma redação, no valor de 40 (quarenta) pontos, sendo eliminados 
os candidatos a que for atribuída à nota zero, de acordo com o critério de avaliação do Anexo VIII ou que não 
obedecerem às orientações apresentadas no caderno de prova. 
 
Somente serão corrigidas as Redações escritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Não será 
permitido o uso de lápis borracha ou corretivo de texto. 
 
Nos termos do Anexo VIII do Edital, os critérios de correção da Prova Dissertativa (Redação) serão os 
estabelecidos no item A, em que são apresentados os quesitos a serem considerados na avaliação. 
 

QUADRO III CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISSERTATIVA (REDAÇÃO) – NÍVEL MÉDIO 
 

ASPECTOS AVALIADOS Total de Pontos 

Não pertinência ao tema /proposta Eliminatória 

CL – Correção Linguística  (Pontuação, ortografia, acentuação 

gráfica e morfossintaxe) 

Até 5,0 pontos (0,5 ponto por erro) 

PV - Propriedade Vocabular Até 3,0 pontos (0,5 ponto por erro) 

AA - Adequação no uso dos articuladores Até 3,0 pontos (0,5 ponto por erro) 

PG - Pertinência ao tipo textual (estrutura do texto dissertativo) Até 3,0 pontos 

OP - Organização adequada de parágrafos Até 3,0 pontos 

ACI - Argumentação coerente das ideias pertinentes à proposta 

(pertinência, relevância e suficiência argumentativa). 

Até 8,0 pontos 

CC – Coesão e Coerência Até 4,0 pontos 

PI – Progressão e continuidade de idéias (manutenção temática) Até 6,0 pontos 

Proposta de Intervenção Até 5,0 pontos 
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PROPOSTA DE REDAÇÃO 

Texto I  

Vandalismo contra o patrimônio público 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Disponível em: <http://www.arafran.com.br/?paged=225>. Acesso em: 7 dez. 2015.) 

Texto II 
 

Câmeras viram arma contra pichações e inibem vândalos no centro 
 

                                                                                                                                                                 Luana Rodrigues 

 
                                                                                                                                          (Foto: Fernando Antunes) 

 

Câmeras estão funcionando desde o dia 18 de junho  

 

Oito adolescentes foram apreendidos por cometerem pichações, na noite de terça-feira(23), em Campo Grande. As 
apreensões ocorreram graças ao sistema de videomonitoramento, que já está operando desde o dia 1º de junho, em 
fase de teste. As câmeras, com alcance de 450 metros, enviaram imagens ao Centro de Controle Operacional, e em 
uma ação da GCM(Guarda Civil Municipal), que durou menos de cinco minutos, os suspeitos foram apreendidos em 
flagrante e encaminhados a delegacia. 
(...) 
No Brasil, a pichação é considerada vandalismo e crime ambiental, nos termos do artigo 65 da Lei 9.605/98 (Lei dos 
Crimes Ambientais), que estipula pena de detenção de 3 meses a 1 ano, e multa, para quem pichar, grafitar ou por 
qualquer meio conspurcar edificação ou monumento urbano . 

 

(Disponível em: <http://www.campograndenews.com.br/cidades/cameras-viram-arma-contra-pichacoes-e-inibem-vandalos-no-centro>. Acesso em: 
22 dez. 2015. Adaptado) 

 
 

http://cdn1.campograndenews.com.br/uploads/tmp/images/5154489/wm-640x480-6429e46ee672f23444119b89e87d9af2.jpg
http://cdn1.campograndenews.com.br/uploads/tmp/images/5154489/wm-640x480-6429e46ee672f23444119b89e87d9af2.jpg
http://cdn1.campograndenews.com.br/uploads/tmp/images/5154489/wm-640x480-6429e46ee672f23444119b89e87d9af2.jpg
http://www.arafran.com.br/?paged=225
http://cdn1.campograndenews.com.br/uploads/tmp/images/5154489/wm-640x480-6429e46ee672f23444119b89e87d9af2.jpg
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Texto III 
 

Código Penal Brasileiro 
 
 
 
 
De acordo com o artigo 163, do Código Penal Brasileiro, vandalismo é crime e o autor do delito fica sujeito a prisão e multa, 
por danos ao patrimônio público. O texto na íntegra diz:  
 
 
 

Art. 163 – Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: 

Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa. 

Dano qualificado 

Parágrafo único - Se o crime é cometido: 

I - com violência à pessoa ou grave ameaça; 

II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave; 

III - contra o patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de 

economia mista; 

IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.  

 

 

 

 

 

Com base nos textos motivadores, produza um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema Vandalismo contra o 

patrimônio público. 

 

Apresente uma proposta de intervenção que vise combater a ação de vândalos nas cidades.  
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PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

Será atribuída a nota 0 (zero) à Prova Aberta (Redação): 
 

 Cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido; 

 Que não esteja de acordo com a tipologia e proposta solicitadas; 

 Considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, versos, bem como em códigos alheios à língua 
portuguesa escrita ou em idioma diverso do português; 

 Que estiver em branco, que for redigida a lápis, que apresentar qualquer tipo de identificação em local indevido.
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