CONCURSO PARA GUARDA MUNICIPAL
DE UBERABA

LEIA COM ATENÇÃO!
01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for
autorizado pelos fiscais da sala.
02. Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50
(cinqüenta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da
sala.
03. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando
como resposta uma alternativa correta.
04. Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome
e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada comunique
imediatamente ao fiscal.
05. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois,
transfira os resultados para a folha de respostas.
06. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica
preta ou azul e faça as marcas de acordo com o modelo afixado no
quadro. A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo
rasuras.
07. Só marque uma resposta para cada questão.
08. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas,
pois isso poderá prejudicá-lo.
09. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou
inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos, a ela
correspondentes atribuídos, a todos os candidatos.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar
esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. A interpretação das
questões faz parte da avaliação (prova).
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – GUARDA MUNICIPAL
TEXTO 1
Pesquisadores da USP de São Carlos estão criando ferramentas capazes
de reduzir a complexidade linguística dos textos, substituindo palavras
raras por palavras mais usuais e dividindo e reorganizando orações longas
e complexas.
O objetivo dos programas PorSimples e Facilita é simplificar a leitura de
textos em português disponíveis na internet e, com isso, facilitar a
compreensão das informações para crianças e adultos em processo de
alfabetização ou pessoas com algum tipo de deficiência de leitura.
Já o editor Simplifica é voltado para produtores de conteúdo (escritores,
professores, webmasters, jornalistas, por exemplo) que desejam criar
textos simplificados adequados ao mesmo público.
Além da simplificação linguística, existem outros mecanismos de
adaptação textual: a simplificação via sumarização e a elaboração. Textos
de revistas e artigos científicos podem ser simplificados pela diminuição
de seu tamanho, em uma tarefa bem conhecida de PLN - a sumarização
textual. Textos literários também são simplificados pelo uso de resumos,
como os resumos de obras clássicas para o vestibular.
Já a elaboração adiciona informação a um texto, visando esclarecer,
elaborar e explicar uma informação implícita e tornar explícitas as
conexões entre as ideias. O objetivo é tornar um texto mais coerente e
eliminar a ambiguidade dentro dele.
Na prática, muitas adaptações envolvem a combinação de simplificação e
elaboração. Por exemplo, um professor pode simplificar sentenças difíceis
em um texto, enquanto, ao mesmo tempo, adiciona informação
contextual para tornar um conceito mais claro. Pode ainda usar
redundância para compensar o uso de termos não familiares aos alunos
de uma série.
(Texto adaptado)
Disponível em <http://www.rts.org.br/noticias/destaque-2/simplificacaode-textos> Acesso em 13 nov.10
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TEXTO 2
Um grupo de cientistas israelenses diz ter desenvolvido uma ferramenta
capaz de detectar sarcasmo em textos.
No estudo, realizado na Universidade de Jerusalém, os pesquisadores
Oren Tsur, Dmitry Davidov e Ari Rappoport “treinaram” computadores
para analisar padrões de frases e pontuação para identificar ironia em
textos publicados em resenhas no site da Amazon e no Twitter.
Segundo os cientistas, o sistema foi capaz de rastrear 77% dos
comentários sarcásticos. A ferramenta foi desenvolvida para reconhecer
quando palavras comumente usadas pelos autores aparecem fora de
contexto.
Para os autores do estudo, o reconhecimento do sarcasmo pode ser útil
em sites, como a loja virtual Amazon, porque serviria para classificar os
comentários dos internautas sobre os produtos comercializados. Segundo
eles, o programa pode ajudar a alertar consumidores para as mensagens
enganosas publicadas na internet.

(Texto adaptado)
Disponível em
<http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/05/cientistas-criamalgoritmo-para-detectar-sarcasmo-em-textos.html> Acesso em 13 nov.
10
QUESTÃO 01
Não constitui objetivo do Texto 1:

(A) Produção de ferramentas que facilitam a vida do internauta.
(B) Compreensão de informações em textos que circulam na internet.
(C) Criação de mecanismos facilitadores para textos veiculados na
internet.
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(D) Divulgação de textos produzidos especificamente para a internet.
QUESTÃO 02
De acordo com o texto 1, a “simplificação linguística” NÃO prevê:

(A) Os resumos dos textos.
(B) A explicitação de ideias.
(C) O emprego da ambiguidade.
(D) A inclusão de informações.
QUESTÃO 03
O texto 2 mantém uma relação de intertextualidade com o texto 1,
EXCETO em:

(A) Empregam a linguagem específica da internet.
(B) Apresentam ideias de inclusão de ferramentas visando à
navegação na internet.
(C) Promovem situações que objetivam auxílio ao internauta.
(D) Veiculam ideias e pontos de vistas semelhantes.
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QUESTÃO 04
No texto 2, as palavras “sarcasmo” / “sarcásticos”, em vários dicionários,
têm o sentido de “ironia”,/“irônicos”, respectivamente, podendo até
relacionar-se com “zombaria”.
Leia os trechos seguintes:

I.
II.
III.

“Um grupo de cientistas israelenses diz ter desenvolvido uma
ferramenta capaz de detectar sarcasmo em textos.”
“Segundo os cientistas, o sistema foi capaz de rastrear 77% dos
comentários sarcásticos.”
“Para os autores do estudo, o reconhecimento do sarcasmo pode
ser útil em sites, como a loja virtual Amazon porque serviria para
classificar os comentários dos internautas sobre os produtos
comercializados.”

O mesmo sentido de “sarcasmo” / “sarcásticos” explicitado acima ocorre:

(A) Apenas no item I.
(B) Apenas no item II.
(C) Apenas no item III.
(D) Nos itens I, II e III.

QUESTÃO 05
A função da linguagem predominante nos textos 1 e 2 é:

(A) Referencial e fática.
(B) Metalinguística e referencial.
(C) Metalinguística e fática.
6
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(D) Fática e fática.

TEXTO 3
Compartilhando dados, até mesmo, com uma parede no meio de
Nova York.

Disponível em <http://www.onbile.com/atitudemovel/post/24?
length=1&page=1> Acesso em 13 nov.10

QUESTÃO 06
Leia o texto 3 – (ACIMA) e o que se afirma sobre ele.
A expressão destacada “até mesmo” articula-se com a ideia de
compartilhamento de dados e com a imagem, sugerindo todos os
aspectos seguintes, EXCETO:
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(A) Ironia.
(B) Exagero.
(C) Deboche.
(D) Hipótese.
TEXTO 4

Disponível em <http://www.google.com.br/images?q=charges
%20google&hl=pt-br&biw=1252&bih=586&rlz=1W1SUNC_ptBR&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi> Acesso em 13 nov. 10

QUESTÃO 07
Considerando, no texto 4 – (ACIMA), que a personagem e o computador
dialogam, pode-se afirmar, em relação ao computador, que a imagem
sugere um exemplo de linguagem figurada que se denomina:

(A) Personificação.
(B) Eufemismo.
(C) Comparação.
(D) Metáfora.
8
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QUESTÃO 08
Marque a alternativa em que a palavra “arroz” está empregada em
sentido figurado:
(A) Jogaram arroz nos recém-casados.
(B) Ele era arroz de festa, não perdia uma comemoração.
(C) O arroz, naquele supermercado, estava em promoção.
(D) O arroz doce foi servido durante a festa.

QUESTÃO 09
Afirma-se que a ambiguidade é um dos aspectos que promove a
incoerência textual.
Leia os itens seguintes:
I.

Tenho um trabalho para entregar ao professor que me deixa
preocupado.
II. Estou elaborando um material para a empresa que me ocupa o dia
todo.
III. Há um ano comprei uma casa com vistoso portão que venderei
agora.
A coerência textual, em virtude da ambiguidade, está comprometida

(A) Apenas nos itens I e II.
(B) Apenas nos itens I e III.
(C) Apenas nos itens II e III.
(D) Nos itens I, II e III.

9
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QUESTÃO 10
Leia o trecho seguinte e as afirmações sobre ele.
“Estamos, neste momento, em Uberaba, cidade do triângulo mineiro.
Nesta manhã, ocorreu aqui uma tragédia: um maremoto – com ondas de
mais de trinta metros – destruiu parte da cidade.”

I. O trecho apresenta coesão e coerência.
II. O trecho apresenta coesão, mas não é coerente.
III. O trecho é coerente, mas não apresenta coesão.
Marque a alternativa CORRETA:

(A) Apenas o item I está correto.
(B) Apenas o tem II está correto.
(C) Apenas o item III está correto.
(D) Os itens I, II e III estão corretos.
QUESTÃO 11
Leia o trecho destacado do texto 2.
“Para os autores do estudo, o reconhecimento do sarcasmo pode ser útil
em sites, como a loja virtual Amazon, porque serviria para classificar os
comentários dos internautas sobre os produtos comercializados.”
O verbo destacado no trecho está flexionado no singular porque deve
concordar com:

(A) para os autores do estudo.
(B) o reconhecimento do sarcasmo.
10
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(C) em sites.
(D) a loja virtual.

QUESTÃO 12
As palavras podem associar-se de várias maneiras. Quando se relacionam
pelo sentido, temos um campo semântico. Não se trata de sinônimos ou
antônimos, mas de aproximação de sentido num dado contexto.
Marque a alternativa em que uma das palavras pode pertencer a outro
campo semântico.

(A) Partes do corpo humano: cabeça, nariz, olhos, perna.
(B) Cores: azul, verde, amarelo, branco.
(C) Legumes: batata, abóbora, cenoura, beterraba.
(D) Ferramentas: martelo, serrote, alicate, enxada.

QUESTÃO 13
Leia o trecho seguinte:
O dono de uma pequena pousada em Uberaba, dirigindo-se a um turista,
perguntou-lhe solícito: “O que deseja?” Sabendo-se que solícito
significa prestativo, prestimoso, pronto para servir, marque a
alternativa que pode indicar o tom de voz usado pelo dono da pousada ao
dirigir-se ao turista:

(A) Rude.
(B) Áspero.
(C) Grosseiro.
(D) Educado.
11
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QUESTÃO 14

Disponível em
<http://www.analisedetextos.com.br/search/label/Curiosidades >Acesso
em 13 nov. 10.
Em relação ao banner da empresa de cosméticos, pode-se afirmar, quanto
à ortografia, que a palavra
I. “bem vindos” está grafada corretamente;
II. “bem-vindos” deve ser grafada com hífen;
III. “benvindos” deve constituir uma só palavra, sem o uso do hífen.
Marque a alternativa CORRETA:

(A) Apenas o item I está correto.
(B) Apenas o item II está correto.
(C) Apenas o item III está correto.
(D) Os itens I, II e III estão corretos.
12

Guarda Municipal de Uberaba | Fundação Guimarães Rosa.

13

Guarda Municipal de Uberaba | Fundação Guimarães Rosa.

QUESTÃO 15
“Já o editor Simplifica é voltado para produtores de conteúdo (escritores,
professores, webmasters, jornalistas, por exemplo) que desejam criar
textos simplificados adequados ao mesmo público.”
As palavras destacadas no trecho acima, quanto à classe gramatical, são,
respectivamente:
(A) substantivo – pronome relativo – adjetivo
(B) substantivo – conjunção integrante – adjetivo
(C) adjetivo – conjunção integrante – substantivo
(D) adjetivo – pronome relativo – substantivo

14
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PROVA DE LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 16
A Lei 4.898, de 9 de Dezembro de 1965, regula o direito de representação
e o processo de responsabilidade administrativa civil e penal, nos casos de
abuso de autoridade. Conforme dispõe o referido diploma consiste em
abuso de autoridade:
Marque a alternativa CORRETA:

(A) Ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual.
(B) Submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a
constrangimento não autorizado em lei.

(C) Atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício
do voto indireto.
(D) Atentado à associação
associado.

e

à

obrigatoriedade

de

manter-se
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QUESTÃO 17
A farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes foi homenageada com o
vinculo de seu nome à lei 11.340. Ela foi agredida pelo marido durante
seis anos. Em 1983, por duas vezes, ele tentou assassiná-la. Na primeira
com arma de fogo, deixando-a paraplégica, e na segunda por eletrocução
e afogamento. O marido de Maria da Penha só foi punido depois de 19
anos de julgamento e ficou apenas dois anos em regime fechado.
A Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, criou mecanismos para coibir a
violência doméstica e familiar contra a mulher.
Nos termos da Lei Maria da Penha é INCORRETO afirmar:

(A) A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das
formas de violação dos direitos humanos.
(B) No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e
familiar, a autoridade policial deverá encaminhar a ofendida ao
hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal.
(C) 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.
(D) Para os processos regidos pela Lei Maria da Penha, é competente,
independente da opção da ofendida, o Juizado do seu domicílio ou
de sua residência.
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QUESTÃO 18
Considerando a Lei de Tortura, marque a alternativa INCORRETA:

(A) Constitui crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.
(B) A condenação em crime de tortura acarreta a perda do cargo,
função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo
dobro do prazo da pena aplicada.
(C) O condenado por crime de tortura, por constranger com violência
alguém, causando-lhe intenso sofrimento físico, para provocar
omissão de natureza criminosa cumpre a pena integralmente em
regime fechado.
(D) Aumenta-se a pena de um terço até um sexto se o crime é
cometido contra criança, gestante, portador de deficiência,
adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos.

17
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QUESTÃO 19
A Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008, alterou o Código de Trânsito
Brasileiro e a Lei 9.294, dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda
de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e
defensivos agrícolas. Todas as alternativas abaixo consistem em
alterações incorporadas pela referida lei, EXCETO:

(A) São vedados, na faixa de domínio de rodovia federal ou em

terrenos contíguos à faixa de domínio com acesso direto à rodovia,
a venda varejista ou o oferecimento de bebidas alcoólicas para
consumo no local, com exceção das áreas urbanas, de acordo com
a delimitação dada pela legislação de cada município ou do Distrito
Federal.
(B) Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância
psicoativa
que
determine
dependência
constitui
infração
gravíssima com penalidade de multa e suspensão do direito de
dirigir por 12 meses e retenção do veículo até a apresentação de
condutor habilitado e recolhimento do documento de habilitação.
(C) O agente de trânsito para caracterizar se o condutor do veículo
dirige sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância
psicoativa que determine dependência deverá fazer uso
exclusivamente do bafômetro.
(D) Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com
concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6
(seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra
substância psicoativa que determine dependência incorre nas
penas de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão
ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor.
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QUESTÃO 20
Leia atentamente as afirmativas abaixo:

I.

Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a
condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o
desemprego. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a
igual remuneração por igual trabalho.
II. Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação
razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas.
III. Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de
gozar asilo em outros países. Este direito pode ser invocado em
caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito
comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das
Nações Unidas.
IV. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser
presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada
de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham
sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.

Com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos é CORRETO
afirmar:

(A) Apenas os itens I e IV estão corretos.
(B) Apenas o item II está correto.
(C) Apenas o item III está incorreto.
(D) Apenas o item IV está incorreto.
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QUESTÃO 21
A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, instituiu o Estatuto da Criança e do
Adolescente. Quanto às medidas sócioeducativas que podem ser aplicadas
ao adolescente pela prática de ato infracional, marque a alternativa
CORRETA:
(A) Detenção; inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio,
orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; colocação
em família substituta.
(B) Inclusão em programa de acolhimento familiar; matrícula e
freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino
fundamental; multa pecuniária.
(C) Prestação de serviços à comunidade; inserção em regime de semiliberdade; encaminhamento aos pais ou responsável, mediante
termo de responsabilidade.
(D) Acolhimento institucional; orientação, apoio e acompanhamento
temporários; requisição de tratamento médico, psicológico ou
psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; reclusão.

QUESTÃO 22
Quanto ao direito fundamental ao transporte, protegido pelo Estatuto do
Idoso, NÃO é correto afirmar:
(A) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a
gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando
prestados paralelamente aos serviços regulares.
(B) No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos
termos da legislação específica, a reserva de 10 (dez) vagas
gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2
(dois) salários-mínimos.
(C) É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, de
5% (cinco por cento) das vagas nos estacionamentos públicos e
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privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a
melhor comodidade ao idoso.
(D) É assegurada a prioridade do idoso no embarque no sistema de
transporte coletivo.
QUESTÃO 23
A Constituição Federal promulgada em 05 de outubro de 1988 elenca em
seu art. 5º os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Com base no
referido dispositivo legal marque a alternativa CORRETA:
(A) Para realizar manifestação nas ruas do centro de uma cidade, um
sindicato depende de autorização da autoridade de segurança
pública.
(B) Uma pessoa que comete o crime de racismo contra outra pode
pagar fiança e ficar em liberdade.
(C) A pessoa que contrai uma dívida e não efetua o pagamento está
sujeito a prisão civil.
(D) A casa é asilo inviolável do indivíduo, contudo, policiais militares
podem nela adentrar à noite em caso de flagrante delito.

QUESTÃO 24
Conforme reza o artigo 37 da Constituição Federal, a Administração
Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte, EXCETO:

(A) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos,

prorrogável uma vez, por igual período.
cargos, empregos e funções públicas são acessíveis
exclusivamente aos brasileiros, desde que preencham os requisitos
estabelecidos em lei.
Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder
Executivo.

(B) Os
(C)
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(D) A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as

pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua
admissão.

QUESTÃO 25
A Constituição Federal prevê normas de proteção à família, à criança, ao
adolescente, ao jovem e ao idoso. Com base nestas normas marque a
alternativa CORRETA:
(A) A comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes
também é considerada entidade familiar pela Constituição Federal.
(B) O casamento civil não pode ser dissolvido pelo divórcio.
(C) Os programas de amparo aos idosos serão executados
exclusivamente em seus lares.
(D) São penalmente imputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos
às normas da legislação especial.

QUESTÃO 26

Com base no Estatuto dos Servidores Municipais de Uberaba relacione as
colunas abaixo e marque a alternativa CORRETA:
I. Suspensão;
II. Falecimento;
III. Reintegração;
IV. Exoneração;
V. Repreensão;
VI. Nomeação.

a. forma de provimento de cargo
público;
b. forma de vacância de cargo
público;
c. penalidade
disciplinar,
com
direito a ampla defesa do
servidor.

(A) I-b; II-a; III-a; IV-c; V-c; VI-b.
(B) I-a; II-c; III-b; IV-a;V-b; VI-c.
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(C) I-c; II-b; III-c; IV-b; V-a; VI-a.
(D) I-c; II-b; III-a; IV-b; V-c; VI-a.

QUESTÃO 27
Com base na Lei Complementar 183 e posteriores alterações, marque a
alternativa INCORRETA:
(A) A estrutura básica da Guarda Municipal é integrada pelo Diretor
Geral e pela Diretoria Operacional.
(B) A Guarda Municipal será exercida por emprego/função "Agente de
Segurança" que serão no número máximo de 200 (duzentos).
(C) O pessoal da Guarda Municipal será regido pela Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT.
(D) Pelo menos 20% (vinte por cento) da Guarda Municipal
corresponderá à tropa feminina desarmada.

QUESTÃO 28
A lei complementar nO 380 regula o Código de Posturas do Município de
Uberaba. Com base em suas normas, marque a alternativa CORRETA:

(A) Serão permitidos banhos nos rios, riachos, represas, fontes,
chafarizes, córregos ou lagoas do Município, bem como a prática
de esportes náuticos, desde que acompanhados por profissional
habilitado como salva-vidas.
(B) Nos festejos juninos ou quaisquer outros é permitida a venda de
fogos de artifício e similares por barracas provisórias e vendedores
ambulantes, desde que sob a supervisão do Município.
(C) Será proibida a circulação de cães, considerados perigosos, de
grande porte, por menores, salvo quando conduzidos com
equipamento de contenção como guias curtas, coleira com
enforcador e focinheira adequada.
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(D) Fica expressamente proibida a ocupação por mesas e cadeiras nos
canteiros centrais, separadores medianos de vias, trevos e
rotatórias.

QUESTÃO 29
Todas as alternativas abaixo transcrevem corretamente normas prescritas
em Leis do Município de Uberaba, EXCETO:

(A) A Guarda Municipal do Município de Uberaba não terá porte de
arma de fogo.

(B) A Guarda Municipal é vinculada estruturalmente à Secretaria de
Segurança Pública, Trânsito e Transportes.

(C) Cabe à Guarda Municipal a fiscalização do trânsito, a proteção e a
vigilância dos bens, serviços e instalações municipais e a
colaboração na segurança pública.
(D) É de responsabilidade da Guarda Municipal acompanhar todos os
cortejos fúnebres com o objetivo de não permitir que os veículos
que acompanham sejam multados nos sinaleiros da cidade.
QUESTÃO 30
Leia atentamente as afirmativas abaixo:
I.

A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público
é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante
sindicância ou processo administrativo disciplinar.
II. Os proprietários de locais onde são vendidas bebidas alcoólicas,
serão responsáveis pela manutenção da moralidade e ordem
públicas em seus estabelecimentos.
III. Todo servidor público em atividade ao completar 70 (setenta) anos
de idade será desligado do serviço, de ofício, a partir do dia em
que atingir a idade limite.
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IV. É proibido soltar pipas com a utilização de linha com cerol ou
qualquer outro material que coloque em risco a segurança
individual ou coletiva.
Marque a alternativa CORRETA:

(A) Todos os itens estão incorretos.
(B) Todos os itens estão corretos.
(C) Apenas os itens I e IV estão corretos.
(D) Apenas os itens II e III estão corretos.
GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE UBERABA

QUESTÃO 31
Uberaba tem como municípios limítrofes na região Oeste:
Marque a alternativa CORRETA:
(A) Conquista e Água Comprida.
(B) Conceição das Alagoas e Veríssimo.
(C) Nova Ponte e Sacramento.
(D) Uberlândia e Indianápolis.

QUESTÃO 32
Marque a alternativa que apresenta a projeção sequencial decrescente da
população dos Bairros de Uberaba, em 2009.

(A) Boa Vista, Estados Unidos, Fabrício, Leblon e São Benedito.
(B) Boa Vista, Centro, Fabrício, Leblon e São Benedito
(C) Abadia, Boa Vista, Fabrício, São Benedito e Leblon.
(D) Abadia, Boa Vista, Grande Horizonte, Estados Unidos e Leblon.

QUESTÃO 33
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Marque a alternativa que NÃO está relacionada com o sistema de
transporte urbano de Uberaba:

(A) O transporte coletivo é prestado sob contrato de concessão por
três empresas.
(B) O sistema é integrado através da bilhetagem eletrônica.
(C) A frota de ônibus é mista, dotada de 135 ônibus (2010).
(D) O transporte individual de passageiros é feita pelos taxistas, num
total de 168 permissionários.

QUESTÃO 34
A gestão ambiental em Uberaba realizada pela Administração Municipal
organiza-se em cinco agendas, a saber:
Marque a alternativa CORRETA:
(A) Branca,
(B) Branca,
(C) Branca,
(D) Branca,

verde,
verde,
verde,
verde,

azul, marrom e preta.
marrom, azul e laranja.
azul, marrom e vermelha.
azul, rosa e vermelha.

QUESTÃO 35
O projeto “Todos por Uberaba” é um programa de relevante alcance que
visa promover o desenvolvimento humano, comunitário e social do
município.
O projeto “Todos por Uberaba” é composto dos seguintes programas:

(A) “Casa de Proteção”, “Ronda Social” e “Banco de Alimentos”.
(B) “Centros de Referência”, “Serviço de Migração” e “Centro da
Família”.
(C) “Albergue”, “Ronda Social” e “Serviço de Migração”.
(D) “Uberaba Limpa Todo Dia”, “Fala Cidadão” e “Serviços de
Sonorização”.
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QUESTÃO 36
A Avenida “Leopoldino de Oliveira” homenageia um uberabense ilustre.
Em relação a Leopoldino de Oliveira NÃO se pode dizer que:
(A) foi um político.
(B) foi um professor.
(C) foi redator de jornal.
(D) nasceu e faleceu em Uberaba.

QUESTÃO 37
O Estádio Engenheiro João Guido (Uberabão) foi concluído e inaugurado
pelo prefeito:
Marque a alternativa CORRETA:
(A) Arnaldo Rosa Prata.
(B) Milton Reis da Silva.
(C) Beetoven Luiz de Resende Teixeira.
(D) Luis Guaritá Filho.

QUESTÃO 38
Em relação ao Aeroporto de Uberaba, pode-se afirmar taxativamente que
é gerenciado pela Administração:
(A) Estadual.
(B) Federal.
(C) Municipal.
(D) Privada.

QUESTÃO 39
Peirópolis, hoje, representa um grande potencial turístico de valores
científico, histórico-cultural e ambiental para Uberaba. Decorreu daí a
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criação da Associação dos Amigos de Peirópolis para preservar o
patrimônio.
Marque a alternativa que corresponde ao patrimônio preservado pela
Associação dos Amigos de Peirópolis.

(A) Futebolístico.
(B) Econômico.
(C) Paleontológico.
(D) Racial.
QUESTÃO 40
O mais antigo logradouro público de Uberaba é:
Marque a alternativa CORRETA:
(A) A Câmara Municipal.
(B) A Praça Rui Barbosa.
(C) O Teatro São Luiz.
(D) A Igreja Santa Rita.
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PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO.
QUESTÃO 41
João quer utilizar o programa de pontos/milhas para viajar para a Europa.
Para realizar essa viagem, ele precisará acumular 30.000 pontos. Esse
programa funciona da seguinte forma: João ganha pontos fazendo
compras com seu cartão de crédito e cada dólar gasto equivale a 1 ponto.
Considerando que 1 dólar equivale a R$ 1,68, quantos reais João deverá
gastar em seu cartão de crédito para fazer essa viagem?

(A) R$
(B) R$
(C) R$
(D) R$

30.000,00
36.800,00
40.680,00
50.400,00

QUESTÃO 42
O Ministério da Saúde liberou, para certo município, R$ 616 mil para
fortalecer o programa de enfrentamento ao crack e outras drogas. Desses

2
4
serão destinados às clínicas municipais de recuperação,
aos
7
11
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programas de prevenção,

1
aos programas de reinserção social e o
4

restante aos projetos de combate ao tráfico.

De acordo com esses dados, é CORRETO afirmar:

(A) Desse dinheiro, a prefeitura destinará a maior parte às clínicas de
recuperação.
(B) Nem todo esse dinheiro terá destino.
(C) Cerca de 20% desse dinheiro será destinado aos projetos de
combate ao tráfico.
(D) Os programas de prevenção receberão a maior parte do recurso.
QUESTÃO 43
Em uma escola pública municipal um aparelho celular, que estava no
bolso de seu dono, tocou durante a aula de recuperação de Matemática.
Quatro estudantes estavam na sala de aula naquele momento, Arnaldo,
Bruno, Célio e Daniel. São conhecidos os seguintes fatos:
I.

Na sala tinham 4 fileiras de carteiras e cada estudante estava
assentado em uma fileira diferente, todos de frente para o
professor, que estava de frente para os estudantes.
II. Somente um estudante estava à direita de Arnaldo.
III. O estudante assentado na primeira fileira (da esquerda para a
direita na visão do professor), não tinha celular.
IV. O estudante assentado na segunda fileira mora no mesmo prédio
que Célio, mas em andares diferentes.
V. Daniel é o único estudante da sala que mora em outro município.
VI. O estudante dono do celular era amigo de Arnaldo e, por isso,
estava assentado ao seu lado.
A professora levou o estudante, dono do celular, para a diretoria. Qual o
nome desse estudante?
(A) Arnaldo.
(B) Bruno.
(C) Célio.
(D) Daniel.
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QUESTÃO 44
No modelo de jornada de trabalho estabelecido para um determinado
grupamento de guardas municipais, o servidor trabalha 12 horas
seguidas, logo após, fica 36 horas seguidas de folga, assim por diante,
todas as semanas e todos os meses, até o final de 1 ano, quando se
aproveita das férias regulamentares. Nessas condições, qual a quantidade
mínima de guardas municipais serão empenhados para vigiar 4 próprios
públicos, um guarda municipal em cada próprio, 24 horas por dia, durante
1 ano?

(A) 40
(B) 8
(C) 16
(D) 32

QUESTÃO 45
O hacker Golias inventou um vírus de computador que se prolifera em
uma rede de computadores da prefeitura. No dia 01/01/2000 esse vírus
infectou 3 máquinas, a cada dia subsequente, cada computador infectado
no dia anterior, infectava outras 4 máquinas dessa rede. No dia
02/01/2000, Davi desenvolveu antivírus que localizava esse vírus no
computador infectado e o eliminava. Ainda no dia 02/01/2000, Davi
instalou o antivírus em 1 computador infectado dessa rede, a cada dia
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posterior, instalava esse antivírus em outras máquinas infectadas da rede,
na quantidade de 8 vezes o número de máquinas infectadas que instalou
no dia anterior, até limpar todos os computadores infectados.
Marque a alternativa que indica, respectivamente, o número de dias que
foram necessários para eliminar por completo o vírus e a quantidade de
máquinas que foram infectadas.
(A) 6
(B) 6
(C) 5
(D) 5

dias;
dias;
dias;
dias;

3072
4095
3072
4095

computadores.
computadores.
computadores.
computadores.

QUESTÃO 46
Para a realização de um evento na cidade, será necessária a montagem
de um palco para a apresentação de um show. A prefeitura abriu licitação
e a empresa ganhadora programou-se para montar em 50 dias de
trabalho, 10 metros quadrados de palco, com 24 homens trabalhando. Em
razão de mudanças na programação do evento, a empresa terá que
acelerar a montagem.
Nas mesmas condições, quantos trabalhadores serão necessários para
montar 20 metros quadrados de palco em 40 dias?

(A) 38
(B) 60
(C) 40
(D) 64
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QUESTÃO 47
Na região central da cidade existem 3 agências bancárias. Uma pesquisa
de opinião indicou a agência mais utilizada pelos cidadãos que visitaram a
região central assiduamente.
De uma amostra de 120 pessoas, obteve-se o seguinte resultado:
▪ 60 pessoas disseram utilizar os serviços da agência A.
▪ 20 pessoas disseram utilizar os serviços das três agências.
▪ 30 pessoas disseram utilizar os serviços das agências A e B.
▪ 35 pessoas disseram utilizar os serviços das agências A e C.
▪ 40 pessoas disseram utilizar os serviços das agências B e C.
▪ 10 pessoas disseram utilizar somente os serviços da agência B.
▪ Todas disseram utilizar os serviços de pelo menos uma das três
agências.
Mediante análise dessas informações, é CORRETO afirmar que:
(A) A agência A é utilizada pelo maior número de pessoas.
(B) A agência B é utilizada pelo maior número de pessoas.
(C) A agência C é utilizada pelo maior número de pessoas.
(D) As três agências são utilizadas pelo mesmo número de pessoas.
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QUESTÃO 48
Marcus tinha a idade que Mário tem hoje, quando Mário completou 1 ano
de idade. Quando Mário tiver a idade que Marcus tem hoje, a soma das
idades de Mário e Marcus será igual a 62 anos.
Marque a alternativa abaixo que contenha a soma das idades de Mário e
Marcus hoje:
(A) 38
(B) 42
(C) 54
(D) 26

QUESTÃO 49
Após 2 meses de trabalho, o técnico responsável pela restauração da
catedral metropolitana decide aumentar dois trabalhadores na equipe
para concluir a obra com 1 mês de antecedência. Sabendo que o projeto
inicial, sem o acréscimo de mão-de-obra, previa o término do trabalho ao
final de 5 meses, qual a quantidade de trabalhadores no início do projeto?

(A) 4
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(B) 6
(C) 8
(D) 10

QUESTÃO 50
Um cubo de madeira tem suas faces pintadas, cada face com uma cor
diferente. As tintas usadas para pintar o cubo tinham as cores verde, azul,
vermelha, amarela, cinza e preta.
Abaixo segue uma representação desse cubo em três posições diferentes
na qual cada número representa uma cor, da seguinte maneira: 6 –
verde; 7 – azul; 8 – vermelha; 9 – amarela; 10 – cinza; e 11 – preta.

Qual é a cor que está na face oposta da face pintada com a cor amarela?

(A) Verde.
(B) Preta.
(C) Vermelha.
(D) Cinza.
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ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR
CONFERÊNCIA.
QUESTÃO
Nº 01
Nº 02
Nº 03
Nº 04
Nº 05
Nº 06
Nº 07
Nº 08
Nº 09
Nº 10
Nº 11
Nº 12
Nº 13
Nº 14
Nº 15
Nº 16
Nº 17
Nº 18
Nº 19

RESPOSTA

QUESTÃO
Nº 26
Nº 27
Nº 28
Nº 29
Nº 30
Nº 31
Nº 32
Nº 33
Nº 34
Nº 35
Nº 36
Nº 37
Nº 38
Nº 39
Nº 40
Nº 41
Nº 42
Nº 43
Nº 44

RESPOSTA
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Nº 20
Nº 21
Nº 22
Nº 23
Nº 24
Nº 25

Nº 45
Nº 46
Nº 47
Nº 48
Nº 49
Nº 50

O gabarito oficial da prova de múltipla escolha será divulgado no prazo
máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, após a sua realização, no órgão
oficial do Município e no site www.fgr.org.br.
Acompanhe no site da Fundação as datas das demais etapas do
concurso.
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