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CADERNO DE 
PROVAS 

FISCAL MUNICIPAL  

ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

 
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 
1. Aguarde a autorização do fiscal de sala para iniciar a prova. 

2. Este Caderno de Provas contém 100 (cem) questões objetivas de múltipla escolha e uma proposta de redação. 

3. Para cada questão, dentre 4 (quatro) alternativas de resposta, haverá apenas 1 (uma) adequada ao enunciado. 

4. Após a autorização para o início da prova, confira este Caderno de Provas e o cargo ao qual você concorre especificado 

no canto superior direito deste. Caso verifique incorreção, inconsistência ou defeito, solicite ao fiscal de sala a substitui-

ção. Não caberão reclamações posteriores nesse sentido. 

5. Observe as instruções específicas contidas no Cartão de Respostas e utilize SOMENTE caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta fabricada em material transparente para assinalar as respostas. 

6. A duração máxima da prova será de 5 (cinco) horas, já incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas e a 

transcrição de seu texto na Folha de Redação. 

7. Você SOMENTE poderá se retirar definitivamente da sala de prova após transcorrido o tempo de 2h30min (duas horas e 

trinta minutos) do início dessa. 

8. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala este Caderno de Provas, o Cartão de Respostas DEVIDAMENTE PRE-

ENCHIDO E ASSINADO e a Folha de Redação com a transcrição do texto elaborado por você. 

9. Você poderá levar a folha de rascunho do Cartão de Respostas que se encontra ao final deste Caderno de Provas. Utilize-

a EXCLUSIVAMENTE para a marcação de suas respostas. Qualquer anotação que ultrapasse essa finalidade implicará a 

retenção da folha de rascunho pelo fiscal de sala.  

10. Você não poderá ingressar ou permanecer na sala de provas caso esteja portando um dos seguintes objetos fora da em-

balagem fornecida pelo Unilavras Concursos: boné, óculos escuros, bolsas, material de consulta, protetor auricular, lápis, 

lapiseira, régua, marca-texto, borracha, corretivo, recipiente ou embalagem que não sejam fabricados com material trans-

parente, e ainda equipamentos como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, pager, palmtop, ipod, 

ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 

carro, relógio de qualquer modelo ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos. 

11. Durante as provas, não se levante sem permissão, não se ausente da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal, 

nem se comunique com outros candidatos ou terceiros. 

12. Deverão permanecer na sala os três últimos candidatos até que o último termine a prova. Todos deverão sair de uma só 

vez após atestarem o acondicionamento dos Cartões de Respostas e das Folhas de Redação em envelope próprio e la-

crado e assinarem o Termo de Encerramento. 
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Redação 
 

Humores ofendidos 

 

Luiz Felipe Pondé 

 

A literatura especializada em política tem fala-

do de “recessão democrática” (o filósofo nipo-

americano Francis Fukuyama, por exemplo), no 

sentido de que estaríamos vivendo um período de 

retração das democracias, depois de um cresci-

mento do número de democracias pós-queda do 

muro de Berlim, em 1989. 

Atribui-se essa retração ao desmantelamento 

dos sistemas de pesos e contrapesos da democra-

cia, como na Venezuela, Turquia e Rússia, ou ao 

retorno do populismo no seio da maior democra-

cia da história, os EUA; ou por causa da incapa-

cidade da democracia de resolver questões bási-

cas como crime endêmico, desigualdade social 

crescente ou corrupção sistêmica como na quase 

totalidade da América Latina e na Índia. 

Um outro detalhe importante é a crescente po-

larização das posições (o que não significa apenas 

duas posições em conflito), levando à violência 

do debate. Nesse caso, a “grande vilã” seriam as 

mídias sociais. 

É sempre importante lembrar que a democra-

cia é um regime que aconteceu na história, e, por-

tanto, submetido às contingências. Como surgiu, 

pode desaparecer, pelo menos na forma que co-

nhecemos. 

Mas não quero discutir política propriamente 

dita. Quero pensar um pouco nos humores, como 

se dizia nos séculos 17, 18 e 19 na França. “Hu-

mores” aqui significam comportamentos, tempe-

ramentos, costumes, e humores mesmo, no senti-

do de bom ou mau humor. 

Vivemos na era dos humores ofendidos. E 

aqui, também, há quem ponha a culpa nas mídias 

sociais, que trouxeram para perto da superfície da 

comunicação toda uma gama de pessoas que vivi-

am no silêncio, na irrelevância e na invisibilidade.  

Na hora em que esse “contrato de exclusão so-

cial da invisibilidade” foi rompido, o ressenti-

mento, o rancor e o ódio mostraram sua face an-

tes escondida. E a democracia pode não sobrevi-

ver a essa participação popular aguerrida, cozida 

no ressentimento, no rancor e no ódio. 

O que são os humores ofendidos? Você sabe 

bem do que falo. Trata-se da destruição crescente 

da capacidade de discussão de ideias sem que 

alguém ache que alguém faltou com o respeito 

com alguém. Tem “alguém” demais nessa frase? 

Sim, tem. A presença demasiada de “alguém” 

aqui é a representação da saturação de sentimen-

tos narcísicos que assola o mundo hoje. 

Os humores ofendidos podem destruir a demo-

cracia porque esta exige pessoas que não se ofen-

dam com tudo que os outros dizem. A democracia 

é um regime argumentativo, inclusive na dimen-

são social do debate. E retórico. 

É possível sobreviver aos humores ofendidos? 

Para além de um fato evidente (uma cultura dos 

ofendidos é um mundo de chatos ressentidos), 

seria possível voltarmos aos tempos de uma de-

mocracia sem ofendidinhos? Por ora, parece que 

não. 

Alguns especialistas, como Steven Levitsky e 

Daniel Ziblatt, entendem que você só pode discu-

tir ideias de forma educada e distanciada se elas, 

as ideias, não significam, de fato, um risco para 

as formas de vida dos agentes envolvidos no de-

bate de ideias. Se houver risco concreto, há risco 

de violência destrutiva da democracia. 

Logo, podemos manter um debate elegante se 

nenhum de nós, de fato, colocar em risco as for-

mas de vida do outro. Exemplo dessas formas de 

vida seriam patrimônio, cotidiano, futuro, autoes-

tima, crenças religiosas ou quem de fato chega à 

condição de representantes do povo, com poder 

político de fato.  

Dito de outra forma: só há tolerância quando 

não há razão de fato para não ser tolerante. Nesse 

sentido, toda a “ética de respeito ao outro” seria 

uma noite de queijos e vinhos entre outros que 

não são outros de fato. 

Humores ofendidos ocorrem como decorrência 

da interação entre agentes na qual um dos lados 

sente que o outro é melhor do que ele. Se não 

achasse isso, não se ofendia. Ria, respondia, ia 

jantar fora, transava com sua mulher, enfim, to-

cava suas formas de vida.  

Humores ofendidos são uma confissão enver-

gonhada de sentimento de inferioridade. 

A ofensa hoje nada tem a ver com a noção an-

tiga. Na antiguidade, a ofensa era uma virtude 

pública. Hoje é uma miséria privada, um senti-

mento de inferioridade vivido no isolamento de 
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um apartamento de dois quartos, diante da tela do 

computador ou do celular.  

Na antiguidade, a ofensa era signo de força 

(nietzscheanamente falando), hoje é de ressenti-

mento. Um ofendido se sente humilhado pelo que 

entende como superioridade do outro. Sensação 

que destrói sua autoestima, construída no silêncio 

de sua invisibilidade. 

 
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizfelipe 

ponde/2018/07/humores-ofendidos.shtml>.  Acesso em jul. 2018. 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

No artigo de Luiz Felipe Pondé, é possível 

perceber a opção pelo debate democrático de 

ideias em detrimento do cuidado para não ofender 

o outro. No ambiente de trabalho, a discussão 

voltada para o ofício que se desempenha também 

tem seu espaço. Diante disso, elabore um artigo 

de opinião que discuta a questão que se segue: 

 

Prejuízo ou melhoria? Os efeitos do debate 

democrático no ambiente de trabalho e na 

prestação do serviço. 

 

Instruções: 

 

1. O texto deverá ter entre 20 e 30 linhas. 
2. A fuga total ao tema e ao tipo e gênero textu-

ais solicitados ensejará aplicação de nota ze-

ro à prova. A fuga parcial determinará dimi-

nuição proporcional da nota. 
3. Ensejarão também a atribuição de nota zero à 

prova discursiva: colocação de qualquer mar-

ca de identificação do autor; apresentação de 

texto nulo; colocação de epigramas; inserção 

de registros indevidos, não ligados direta-

mente ao desenvolvimento do texto, como 

invocação de proteção divina; desenhos; re-

cados para a banca examinadora; apostilas e 

anotações marginais. 

4. Deverá ser feito à caneta e à mão e será de 

exclusiva responsabilidade do candidato ga-

rantir a legibilidade do texto. Não será corri-

gida prova discursiva ilegível. 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 
 

Leia o texto I para responder às questões de 1 a 

11. 

Texto I 

        

Variações em torno da paixão 

 

"De paixão vivemos muito.  

       De paixão morremos sempre." 

 

Paixão é a alucinação amorosa. E os apaixona-

dos são de duas espécies: os generosos, que se 

dão inteiramente, se jogando estabanadamente 

nas mãos do outro, e os possessivos, que querem 

que o outro se incorpore a eles convertidos em 

sombra viva. Mas talvez haja um terceiro tipo: o 

dos que não se apaixonam, mas despertam pai-

xões. Na impossibilidade ou no medo de se apai-

xonar, posto que paixão é abismo, alimentam-se 

da paixão alheia, ou melhor, incentivam a paixão 

em torno para preencher algo em si. 

Paixão, por isto, é arma de dois ou três gumes. 

E corta. E sangra. Se não sangrou, se não teve 

insônia, se não desesperou, se não ficou com a 

alma dependurada num fio de telefone, se não 

ficou exposto na úmida espera, paixão não era. 

Talvez fosse desejo, que o desejo é diferente. 

No desejo a gente quer o outro para possuí-lo 

apenas passageiramente. É como se fosse um 

apetite despertado por um fruto ou alguma comi-

da saborosa que saliva nossos sentidos. É como 

se fosse possuir um objeto na vitrina. É um desejo 

de posse natural, estético, erótico, mas sendo 

mais desejo que qualquer outra coisa, isto vai 

passar. 

E passa. 

Na paixão, não. 

Na paixão, a gente quer se fundir com o outro. 

Para sempre. De corpo e alma. Perde totalmente o 

centro de gravidade. Transfere a moradia de seu 

ser para a casa do ser alheio. É como se vestisse a 

pele do outro. E se o outro disser assim: “Vai ali 

buscar aquela estrela ou mesmo a Lua” (como 

naquele lindo conto de Murilo Rubião chamado 

Bárbara), se o outro disser isto, a gente vai airo-

samente buscar o que ele quer. 
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E se o outro disser: “Não estou gostando de 

seu nariz”, a gente opera, corta, joga fora, não só 

o nariz, mas qualquer outra coisa, porque, nesse 

caso, qualquer palavra ou sugestão é ordem. 

A paixão é boa? 

A paixão é ruim? 

Ninguém sabe. Ela acontece. Como certas 

tempestades, ela acontece. Assim como depois 

dos vendavais os elementos da natureza já não 

são os mesmos, ninguém será o que era depois do 

desvario da paixão. Vidas renascem com paixões. 

Outras viram cinzas por causa dela. E há pessoas 

que são como aquela ave mítica — a Fênix, vi-

vem renascendo das cinzas da paixão. 

Marx, portanto, errou completamente. Não é a 

luta de classes que move a história, é a paixão. 

Paixão é a revolução a dois. Ela desafia o sistema. 

Diante dela a comunidade fica abalada. A paixão 

é antissocial e egoísta, no que é diferente do amor 

maduro, longo e duradouro, que fecunda a vida 

dos amantes e reforça os laços da comunidade. 

Com Romeu e Julieta, por exemplo, fez-se a re-

volução a dois. Foi assim com Tristão e Isolda, 

com Genevieve e Lancelot. Não é de hoje. 

 

Affonso Romano de Sant’anna 

 

QUESTÃO 1) Considerando os objetivos, a lin-

guagem e o conteúdo do texto I, é correto afirmar 

que 

 

A) predomina o tipo textual injuntivo. 

B) aparece o tipo textual dissertativo-argumen-

tativo. 

C) predomina o tipo textual narrativo. 

D) sobressai o tipo textual descritivo.  

 

QUESTÃO 2) Na epígrafe do texto I, 

 

A) a palavra “muito”, por ser um advérbio, está 

empregada incorretamente. 

B) a palavra “muito” não se apresenta com duplo 

sentido. 

C) a palavra “muito” expressa ideias ambíguas. 

D) a palavra “muito” faz referência à palavra 

“paixão”. 

 

 

QUESTÃO 3) Segundo o narrador do texto I, 

 

A) existem três espécies de apaixonados, sendo 

que a primeira é extremamente egoísta, insegura e 

egocêntrica. 

B) há certamente três espécies de apaixonados, 

mas apenas o terceiro tipo consegue se envolver 

verdadeiramente com o parceiro. 

C) existe uma espécie de apaixonados que se 

mostra descontente com a forma como o ser ama-

do se envolve nos relacionamentos.  

D) há uma espécie de apaixonados desprovida de 

cuidados, doando-se atabalhoadamente ao relaci-

onamento. 

 

QUESTÃO 4) Releia: 

 

“E os apaixonados são de duas espécies: os ge-

nerosos, que se dão inteiramente, se jogando es-

tabanadamente nas mãos do outro, e os possessi-

vos, que querem que o outro se incorpore a eles 

convertidos em sombra viva.” 

 

O fragmento destacado no excerto acima 

 

A) encontra-se em linguagem denotativa, o que 

contribui para a construção de sentidos do texto. 

B) está empregado em sentido figurado, prejudi-

cando a reflexão acerca do que é uma pessoa 

apaixonada. 

C) encontra-se em sentido conotativo, contribu-

indo para a construção da imagem que se quer 

construir acerca dos possessivos. 

D) mostra-se coerente com a imagem que se quer 

construir acerca do comprometimento que o casal 

deve ter no relacionamento.  

 

QUESTÃO 5) As palavras abaixo apresentam 

hiato e tiveram seus acentos retirados. Assinale a 

alternativa em que a palavra, segundo as regras 

do português-padrão, não deverá levar acento 

gráfico. 

 

A) egoista 

B) feiura 

C) juizes 

D) sauva  
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QUESTÃO 6) Releia: 

 

“Mas talvez haja um terceiro tipo: o dos que não 

se apaixonam, mas despertam paixões.” 

 

“E há pessoas que são como aquela ave mítica — 

a Fênix, vivem renascendo das cinzas da pai-

xão.” 

 

Sobre as formas verbais destacadas acima, é cor-

reto afirmar que 

 

A) o verbo haver, na primeira ocorrência, não é 

impessoal, portanto deveria estar empregado no 

plural. 

B) o verbo haver, na segunda ocorrência, está em 

desacordo com o português padrão, pois deveria 

concordar com a palavra “pessoas”. 

C) o verbo haver, nas duas ocorrências, equivale 

ao verbo existir, motivo pelo qual ele se encontra 

no singular. 

D) o verbo haver, na primeira ocorrência, não 

poderia estar empregado no presente do subjunti-

vo, pois não está expressando incerteza, hipótese. 

 

QUESTÃO 7) Releia: 

 

“Na impossibilidade ou no medo de se apaixo-

nar, posto que paixão é abismo, alimentam-se da 

paixão alheia, ou melhor, incentivam a paixão em 

torno para preencher algo em si.” 

 

Na oração acima, o conectivo destacado pode ser 

substituído, sem comprometimento, por todos 

abaixo, exceto:  

 

A) já que. 

B) uma vez que. 

C) por conseguinte. 

D) como. 

 

QUESTÃO 8) Releia: 

 

“Paixão, por isto, é arma de dois ou três gumes. 

E corta.” 

 

O pronome demonstrativo acima 

 

A) foi usado de forma incorreta, pois, para fazer 

referência a ideias já mencionadas no texto, o 

correto é o uso do pronome ‘isso’. 

B) está empregado de forma correta, pois se deve 

usar, conforme a gramática, o pronome ‘isto’ para 

referência a ideias já mencionadas no texto. 

C) foi utilizado corretamente, já que no contexto 

em que se encontra existe a clara referência a algo 

que se encontra perto do falante. 

D) foi empregado independente de regras, pois 

nessa frase é indiferente o uso de ‘este’ ou ‘esse’ 

para a construção textual. 

 

QUESTÃO 9) Assinale a opção em que a partí-

cula se é classificada como pronome apassivador. 

 

A) “...os generosos, que se dão inteiramente, se 

jogando...” 

B) “...querem que o outro se incorpore a eles 

convertidos em sombra viva.” 

C) “E se o outro disser assim: ‘Vai ali buscar 

aquela estrela’...” 

D) “...posto que paixão é abismo, alimentam-se 

da paixão alheia...” 

 

QUESTÃO 10) Na frase “Marx, portanto, errou 

completamente.”, o conectivo destacado estabe-

lece relação de  

 

A) explicação. 

B) causa. 

C) conclusão. 

D) oposição. 

 

QUESTÃO 11) Considerando que a palavra 

‘que’ é um elemento de coesão textual, assinale a 

alternativa em que essa coesão não se estabelece 

com a presença de um pronome relativo. 

 

A) “E os apaixonados são de duas espécies: os 

generosos, que se dão inteiramente...” 

B) “Talvez fosse desejo, que o desejo é           

diferente.” 

C) “...um apetite despertado por um fruto ou al-

guma comida saborosa que saliva nossos senti-

dos.” 

D) “...ninguém será o que era depois do desvario 

da paixão.” 
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Leia o texto II para responder às questões de 12 a 

17. 

 

Texto II 

 

 

 

QUESTÃO 12) Com relação ao texto II, não é 

possível afirmar que  

 

A) a disposição física dos versos do poema, prin-

cipalmente os verbos beber, cantar e dançar, su-

gere, dentre outras coisas, a degradação moral da 

personagem. 

B) o fato de morar num barracão sem número 

instaura no texto a ideia de que o suicídio de João 

Gostoso é algo possível para qualquer ser huma-

no. 

C) o registro linguístico desse poema, com trans-

gressão à norma-padrão, sugere a condição social 

da personagem João Gostoso. 

D) o fato de morar num barracão sem número 

constrói no texto a ideia de impessoalidade, suge-

rindo tratar-se de pessoa sem prestígio social. 
 

QUESTÃO 13) Com relação ao texto II, é cor-

reto afirmar que 
 

A) a forma verbal ‘era’ classifica-se como verbo 

transitivo direto. 

B) o verbo ‘morar’, no contexto do poema, classi-

fica-se como intransitivo. 

C) o verbo ‘morrer’, no contexto do poema, é 

transitivo direto. 

D) a forma verbal ‘atirou’, no contexto do poema, 

faz parte dos verbos de ligação. 

QUESTÃO 14) No verso “Uma noite ele chegou 

no bar Vinte de Novembro...”, 
 
A) ocorre uma transgressão à norma-padrão da 

língua portuguesa, pois o correto é uma noite ele 

chegou ao bar Vinte de Novembro. 

B) aparece uma reprodução do modo de falar 

típico de pessoas escolarizadas, como é o caso do 

autor do poema. 

C) constata-se uma variação, também considera-

da correta, da norma-padrão, empregada inclusive 

em textos formais. 

D) verifica-se uma forma de falar exclusiva de 

pessoas que moram em morros, as quais não têm 

acesso a escolas de qualidade. 

 

QUESTÃO 15) Releia: 
 
“Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas...” 
 
Assinale a opção em que a partícula se aparece 

com a mesma função verificada no fragmento. 
 
A) João Gostoso e a lagoa se entreolharam de 

forma inenarrável. 

B) João Gostoso olhou se não havia ninguém a 

observá-lo. 

C) A lagoa se envergonhou com a atitude de João 

Gostoso. 

D) João Gostoso queixava-se muito da vida.  

 

QUESTÃO 16) A substituição de  “bar Vinte de 

Novembro” por “Feira de Artigos Religiosos” 

ganharia a seguinte redação, de acordo com a 

norma-padrão da língua portuguesa: 
 
A) [...] ele chegou na Feira de Artigos Religiosos. 

B) [...] ele chegou a Feira de Artigos Religiosos. 

C) [...] ele chegou em uma Feira de Artigos Reli-      

giosos. 

D) [...] ele chegou à Feira de Artigos Religiosos. 

 

QUESTÃO 17) A correta classificação para o 

sujeito da primeira oração do poema é 
 
A) composto. 

B) indeterminado. 

C) desinencial. 

D) simples. 
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Leia o texto III para responder às questões de 18 

a 22. 
 
Texto III 
 

 
 
QUESTÃO 18) A palavra que melhor define a 

postura da personagem do texto III é 
 
A) intransigência. 

B) arrogância. 

C) imediatismo. 

D) humildade. 

 

QUESTÃO 19) Sintaticamente, a expressão 

“meu querido Deus”, no contexto em que se en-

contra, classifica-se como 
 
A) objeto direto. 

B) aposto. 

C) sujeito. 

D) vocativo. 

 

QUESTÃO 20) A oração “que na vida tudo tem 

o seu tempo e hora certa” classifica-se como ora-

ção subordinada substantiva 
 
A) objetiva indireta. 

B) subjetiva. 

C) objetiva direta. 

D) predicativa. 

 

QUESTÃO 21) O conectivo “mas”, no segundo 

quadrinho do texto III, pode ser substituído, sem 

que haja prejuízo para o sentido do texto, por 

todos abaixo, exceto: 
 
A) portanto. 

B) porém. 

C) no entanto. 

D) todavia. 

QUESTÃO 22) Na oração “Quero tê-la agora”, a 

palavra la classifica-se sintaticamente como 
 
A) objeto indireto. 

B) objeto direto. 

C) sujeito. 

D) complemento nominal. 

 

Leia o texto IV para responder às questões de 23 

a 25. 

 
 

QUESTÃO 23) Acerca do texto IV, é correto 

afirmar que o seu público-alvo é composto 
 
A) unicamente por pessoas que têm automóvel. 

B) por adolescentes menores de dezoito anos. 

C) apenas por pessoas que gostam de sair à noite. 

D) por qualquer pessoa que dirija carros. 

 

QUESTÃO 24) Como forma de despertar a aten-

ção do leitor, o enunciador do texto IV só não se 

utilizou de 
 
A) ambiguidade. 

B) gíria. 

C) estrangeirismo. 

D) verbos no imperativo. 

 

QUESTÃO 25) Considerando os objetivos, a 

linguagem e o conteúdo do texto IV, pode-se 

afirmar 

 

A) que predomina a tipologia injuntiva. 

B) que as características narrativas são predomi-

nantes. 

C) que a argumentação está ausente nesse texto. 

D) que sobressai a tipologia descritiva. 



 UNILAVRAS Concursos 

                                                                                                                   FISCAL MUNICIPAL – ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

 

– 9 – 

 

Matemática 

 
QUESTÃO 26) A quinta parte de um número é 

igual ao dobro desse número menos 9 unidades. 

Esse número vale 

 

A) 15. 

B) 10. 

C) 7. 

D) 5. 

 

 

 

 

QUESTÃO 27) Em relação aos conjuntos numé-

ricos, assinale a alternativa correta. 

 

A) Todo número irracional é também natural e 

real. 

B) Todo número inteiro é também real e racional. 

C) Todo número natural é também racional e 

inteiro. 

D) Nenhum número irracional é real. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 28) Um estudante de matemática vai 

à padaria e diz ao balconista que gostaria de com-

prar 1,5 decímetro cúbico de leite. O balconista 

dominava as unidades de medida e, corretamente, 

trouxe ao cliente 

 

A) 2,5 L de leite. 

B) 2 L de leite. 

C) 1,5 L de leite. 

D) 750 mL de leite. 

 

 

 

 

QUESTÃO 29) Um grupo de funcionários distri-

buiu 1500 folhetos de propaganda de uma nova 

lanchonete de Açaí durante 6 horas de trabalho. 

No entanto, ao perceber que havia um erro no 

telefone de contato dos folhetos já distribuídos, o 

responsável pela lanchonete solicitou a confecção 

de novos 2500 folhetos com as correções necessá-

rias. Além disso, pediu para que o grupo continu-

asse com essa mesma frequência de entrega de 

folhetos. Nessas condições, serão necessárias 

quantas horas para a distribuição desses folhetos 

atualizados? 

 

A) 8 horas e 30 minutos. 

B) 9 horas. 

C) 9 horas e 30 minutos. 

D) 10 horas. 

 

 

 

 

QUESTÃO 30) Dois amigos brincavam de tentar 

acertar a resposta em um lançamento de duas 

moedas comuns e um dado não viciado. Um deles 

disse que a próxima jogada daria cara em uma das 

moedas lançadas, coroa na outra e a face de nú-

mero 2 voltada para cima no dado. A probabili-

dade de esse amigo acertar esse resultado é de 

 

A) 4%. 

B) 6%. 

C) 8%. 

D) 10%. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 31) O “kicker”, no futebol america-

no, tem a função de chutar a bola. Em uma de-

terminada partida, o jogador que ocupava essa 

posição fez com que, ao chutar a bola, essa per-

corresse uma trajetória que foi descrita pela fun-

ção h(x) = -x² + 3x + 10, na qual x é o tempo, em 

segundos, e h(x) é a altura da bola, em metros, no 

instante x. Nesse chute, a bola atingiu uma altura 

máxima entre  
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A) 12 e 13 metros. 

B) 13 e 14 metros. 

C) 14 e 15 metros. 

D) 15 e 16 metros. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 32) Em sua tarefa de casa, Fabrício 

precisava resolver a equação 7/20 + (9x)/2 + 4 + 

(7x)/4 + 1,4 = 12x. Corretamente, Fabrício encon-

trou um valor compreendido entre 

 

A) 0,7 e 0,8. 

B) 0,81 e 0,94. 

C) 0,95 e 1,05. 

D) 1,06 e 1,10. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 33) Sabrina organizava sua caixa de 

brinquedos quando teve a ideia de dividir a caixa 

em 12 compartimentos. No primeiro, ela colocou 

2 brinquedos. No segundo compartimento, ela 

colocou 4 brinquedos. No terceiro compartimen-

to, 6 brinquedos. E permaneceu seguindo essa 

lógica até o décimo segundo compartimento. Sa-

bendo-se que todos os brinquedos foram guarda-

dos exatamente nessa sequência, indique o núme-

ro total de brinquedos de Sabrina.   

 

A) 138 

B) 156 

C) 184 

D) 218 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 34) Se a figura, em que (2 ⊂ 4) ⊂ 1 

e 3 ⊂ 1, representasse conjuntos numéricos, os 

triângulos 1, 2, 3 e 4 seriam, nessa ordem, os con-

juntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) reais, naturais, racionais, irracionais. 

B) reais, inteiros, irracionais, racionais. 

C) reais, naturais, inteiros, irracionais. 

D) reais, racionais, inteiros, naturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 35) Giovana tinha 8 bonecas. Em seu 

aniversário, ganhou outras 16 bonecas e, um mês 

depois, decidiu doar metade do que tinha para um 

orfanato. Depois de um tempo, ela doou nova-

mente metade do que tinha, ficando agora com 

 

A) 6 bonecas. 

B) 8 bonecas. 

C) 10 bonecas. 

D) 12 bonecas. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 36) Em um evento que ocorrerá na 

Academia de Letras de certa cidade mineira, na 

qual 12 escritores locais serão homenageados, 

será divulgada uma tabela com a quantidade de 

livros vendidos de cada escritor. Além disso, os 3 
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primeiros serão convidados a ocuparem cargos 

em um colégio privado da cidade, o qual acaba de 

inaugurar uma grande biblioteca. Para isso, o di-

retor do colégio teve a seguinte ideia: o escritor 

que vendeu mais livros, ocupará o cargo de su-

pervisor da biblioteca; o segundo colocado ocu-

pará o cargo de auxiliar de biblioteca; e o terceiro 

será responsável pelos reparos em livros. Nessas 

condições, o número total de possibilidades para 

ocupação dessas vagas é 

 

A) 928. 

B) 1000. 

C) 1250. 

D) 1320. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 37) O triplo de um número somado 

com metade de outro número resulta 4. Mas se 

esse mesmo primeiro número fosse multiplicado 

por 2 e somado com a metade daquele segundo 

número, então esse resultado passaria a ser 2. 

Esses números inteiros, são, respectivamente  

 

A) 2 e -5. 

B) 3 e -7. 

C) 3 e 5. 

D) 2 e -4. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 38) Os amigos Pedro e João, que 

fazem aniversário no mesmo mês, discutiam so-

bre quão perto está o dia do aniversário de cada 

um, quando João disse: "Se multiplicarmos por 

dois a quantidade de dias que faltam para o meu 

aniversário e se multiplicarmos por três a quanti-

dade de dias que faltam para o seu aniversário, 

então teremos, juntos, 39 dias". Pedro concordou 

e disse ainda que se multiplicassem por 4 a quan-

tidade de dias que faltam para o seu aniversário e 

somassem com a quantidade de dias que faltam 

para o aniversário de João, resultaria em 42 dias. 

Se João faz aniversário no dia 9 de fevereiro, en-

tão Pedro faz aniversário no dia  

 

A) 12 de fevereiro. 

B) 6 de fevereiro. 

C) 21 de fevereiro. 

D) 3 de fevereiro. 

 

 

 

 

QUESTÃO 39) Em uma progressão geométrica 

crescente, a diferença entre os dois primeiros 

termos é 40 e a razão (q) vale metade do primeiro 

termo. Nessas condições, o produto entre o pri-

meiro termo e a razão é 

 

A) 40. 

B) 50. 

C) 60. 

D) 70. 

 

 

 

 

QUESTÃO 40) Sabendo que o ano bissexto pos-

sui 366 dias e que o próximo ano bissexto será 

2020, Joana gostaria de ler um livro que possui 

4392 páginas em exatamente 1 ano. Se ela fizer a 

leitura no ano 2019, em vez de fazê-la em 2020, 

ela terá que ler quanta(s) página(s) a mais por 

bimestre? 

 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 
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Informática 

 
QUESTÃO 41) Assinale a alternativa que apre-

senta somente navegadores de Internet. 
 
A) Chromium, Gmail e G Suite. 

B) Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla 

Firefox. 

C) G Suite, Google Chrome e Microsoft Edge. 

D) Chromium, Google Chrome e Microsoft   

Azure. 

 

QUESTÃO 42) Vírus é um programa de compu-

tador ou parte de um programa, normalmente 

malicioso, que se propaga inserindo cópias de si 

mesmo e se tornando parte de outros programas e 

arquivos. Com base nessas informações, assinale 

a alternativa correta a respeito desses vírus.  
 
A) Atualmente, não existem vírus de telefone 

celular. 

B) Atualmente, o principal meio de propagação 

de vírus são os disquetes. 

C) O vírus necessita de que o usuário execute o 

código malicioso para se tornar ativo e prosseguir 

com o processo de infecção. 

D) O vírus é capaz de se propagar automatica-

mente pelas redes, explorando vulnerabilidades 

nos programas instalados e enviando cópias de si 

mesmo de equipamento para equipamento. 

 

QUESTÃO 43) Spams estão diretamente associ-

ados a ataques à segurança da Internet e do usuá-

rio, sendo um dos grandes responsáveis pela pro-

pagação de códigos maliciosos, disseminação de 

golpes e venda ilegal de produtos. Nesse sentido, 

assinale a alternativa que não apresenta uma me-

dida de prevenção contra spams. 
 
A) Clicar em URLs incluídas em e-mails de ori-

gens desconhecidas. 

B) Examinar com antivírus arquivos anexados em 

e-mails antes de executá-los. 

C) Utilizar e-mails diferentes para trabalho, uso 

pessoal, compras on-line e cadastros em sites. 

D) Utilizar softwares de proteção (antivírus, an-

tispam, antispyware e firewall pessoal) nos com-

putadores de uso doméstico e corporativo. 

 

QUESTÃO 44) Assinale a alternativa que apre-

senta o local padrão em que as mensagens excluí-

das pelo usuário, em um webmail, são armazena-

das durante o período de tempo que antecede a 

exclusão permanente dessas. 
 
A) Caixa de Entrada 

B) Caixa de Saída 

C) Lixeira 

D) Pasta Spam 

 

QUESTÃO 45) Veja o texto a seguir que deve 

ser analisado nesta questão e que foi formatado 

no Writer, idioma português do Brasil: 
 

O desenho contém os seguintes itens: 

• flores; 

• árvores; 

• casas; e 

• prédios. 
 
Assinale a alternativa que indica o tipo de lista 

utilizado para apresentar os itens do texto em 

análise nesta questão, de acordo com as caracte-

rísticas do Writer. 
 
A) Lista numerada 

B) Lista de marcadores 

C) Lista de vários níveis 

D) Lista de recuo 

 

QUESTÃO 46) Considere que um usuário deseje 

criar um modelo do tipo carta por meio de assis-

tentes, no processador de textos Writer, idioma 

português do Brasil. Para isso, a partir da barra de 

Menu, ele deverá selecionar 
 
A) Arquivo > Assistentes > Carta. 

B) Arquivo > Modelos > Carta. 

C) Inserir > Assistentes > Carta. 

D) Inserir > Modelos > Carta. 

 

QUESTÃO 47) Assinale a alternativa que apre-

senta uma opção correta para que o número da 

página apareça no canto inferior direito de cada 

página de um documento do processador de tex-

tos Writer, idioma português do Brasil. 
 
A) Selecionar Inserir > Cabeçalho e rodapé > 

Cabeçalho > Estilo padrão. Depois, o cursor do 
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mouse deve ser posicionado dentro do Cabeçalho 

e selecionar Inserir > Campo > Total de páginas. 

Finalmente, selecionar o número total de páginas 

e aplicar o alinhamento à direita.  

B) Selecionar Inserir > Cabeçalho e rodapé > 

Rodapé > Estilo padrão. Depois, o cursor do 

mouse deve ser posicionado dentro do Rodapé e 

selecionar Inserir > Campo > Total de páginas. 

Finalmente, selecionar o número total de páginas 

e aplicar o alinhamento à direita.  

C) Selecionar Inserir > Cabeçalho e rodapé > 

Cabeçalho > Estilo padrão. Depois, o cursor do 

mouse deve ser posicionado dentro do Cabeçalho 

e selecionar Inserir > Número da página. Final-

mente, selecionar o número da página e aplicar o 

alinhamento à direita.  

D) Selecionar Inserir > Cabeçalho e rodapé > 

Rodapé > Estilo padrão. Depois, o cursor do 

mouse deve ser posicionado dentro do Rodapé e 

selecionar Inserir > Número da página. Finalmen-

te, selecionar o número da página e aplicar o ali-

nhamento à direita. 

 

QUESTÃO 48) Considere uma planilha que foi 

elaborada no Calc, idioma português do Brasil. A 

planilha em questão possui duas abas de plani-

lhas, chamadas de Planilha_A e Planilha_B. Con-

sidere, também, que a planilha ativa seja a Plani-

lha_B e que o usuário acesse a barra de Menu, 

selecione "Ferramentas > Proteger planilha", insi-

ra e confirme uma senha e clique em Ok. A partir 

do que foi descrito, avalie as afirmações a seguir.  
 
I. Caso o usuário tente alterar a Planilha_A, será 

exibida a mensagem: "Não é possível modificar 

células protegidas". 

II. Caso o usuário tente alterar a Planilha_B, será 

exibida a mensagem: "Não é possível modificar 

células protegidas". 

III. Para ser possível alterar a Planilha_A, o usuá-

rio será obrigado a remover a proteção da plani-

lha. Uma das maneiras de executar essa remoção 

é acessar barra de Menu e selecionar "Ferramen-

tas > Proteger planilha" e inserir a senha correta. 

IV. Para ser possível alterar a Planilha_B, o usuá-

rio será obrigado a remover a proteção da plani-

lha. Uma das maneiras de executar essa remoção 

é acessar barra de Menu e selecionar "Ferramen-

tas > Proteger planilha" e inserir a senha correta. 

 

É correto o que se afirma em 

 

A) I e III somente. 

B) II e IV somente. 

C) I, II e IV somente. 

D) I, II, III e IV. 

 

QUESTÃO 49) Considere as células A1 até A6 e 

B1 até B6, de uma planilha eletrônica do Calc, 

idioma português do Brasil, com valores inseri-

dos conforme representado no esquema a seguir: 

 

 

A B 

1 País Consumo de café (kg/ano) 

2 Finlândia 10 

3 Suécia 8 

4 Noruega 6,8 

5 Eslovênia 6,3 

6 Países Baixos 6,1 

 

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula 

correta para o cálculo da média aritmética de con-

sumo de café (kg/ano) de todos os países apresen-

tados no esquema desta questão. 

 

A) =MÉDIA(B2:B6) 

B) =MÉDIA.HARMÔNICA(B2:B6) 

C) =MÉDIA.GEOMÉTRICA(B2:B6) 

D) =SOMARPRODUTO(B2:B6;B2:B6) 

 

QUESTÃO 50) A função ABS, da planilha de 

cálculo Calc, idioma português do Brasil, retorna 

o valor absoluto de um número. Com base nessas 

informações, assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, o resultado da aplicação da fun-

ção ABS aos números 0, -56 e 12: 

 

A) 0, -56 e -12. 

B) 0, 56 e 12. 

C) -1, -57 e 11. 

D) 1, -55 e 13. 
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Legislação 

 
QUESTÃO 51) Todo o poder do Município 

emana do povo, que o exerce através de seus re-

presentantes eleitos. Nos termos do art. 2.º, § 1.º, 

da Lei Orgânica do Município de Bom Despa-

cho/MG, o exercício direto do poder pelo povo no 

Município se dá, na forma da Lei Orgânica, me-

diante, exceto:  

 

A) plebiscito. 

B) referendo. 

C) iniciativa popular no processo executivo. 

D) participação em decisão da administração pú-

blica. 

 

QUESTÃO 52) O Município concorrerá para a 

consecução dos objetivos fundamentais da Repú-

blica e prioritários do Estado. Nos termos do art. 

3.º da Lei Orgânica do Município de Bom Despa-

cho/MG, são objetivos prioritários do Município, 

exceto: 

 

A) gerir interesses locais, como fator essencial de 

desenvolvimento da comunidade.  

B) promover, de forma isolada, o desenvolvimen-

to social e econômico da população de sua sede e 

dos distritos. 

C) estimular e difundir o ensino e a cultura, pro-

teger o patrimônio cultural e histórico e o meio 

ambiente, e combater a poluição.  

D) garantir a moralidade administrativa.   

 

QUESTÃO 53) Em relação aos princípios fun-

damentais previstos na Constituição Federal de 

1988, assinale a alternativa correta. 

 

A) O poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos indiretamente, nos 

termos da Constituição Federal de 1988. 

B) A República Federativa do Brasil rege-se nas 

suas relações internacionais somente pelo princí-

pio da independência nacional. 

C) A República Federativa do Brasil buscará a 

integração econômica, política, social e cultural 

dos povos da América Latina, visando à trans-

formação de uma comunidade latino-americana 

de nações. 

D) A República Federativa do Brasil, formada 

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 

e do Distrito Federal, constitui-se em Estado libe-

ral.  

 

QUESTÃO 54) Quanto aos direitos e às garanti-

as fundamentais previstos na Constituição Federal 

de 1988, será passível de ocorrência a pena de 

 

A) morte. 

B) caráter perpétuo.  

C) trabalhos forçados. 

D) banimento. 

 

QUESTÃO 55) Quanto aos direitos e garantias 

fundamentais previstos no texto constitucional, 

em especial a respeito do alistamento eleitoral e 

do voto, é incorreto afirmar que são 

 

A) obrigatórios para os maiores de dezoito anos. 

B) facultativos para os analfabetos. 

C) facultativos para os maiores de sessenta anos. 

D) facultativos para os maiores de dezesseis anos 

e menores de dezoito anos.  

 

QUESTÃO 56) Sobre os direitos e garantias 

fundamentais previstos na Constituição Federal 

de 1988, a perda ou a suspensão dos direitos polí-

ticos podem ocorrer em razão, exceto:  

 

A) do cancelamento da naturalização por senten-

ça transitada em julgado. 

B) da incapacidade civil absoluta e relativa. 

C) de condenação criminal transitada em julgado, 

enquanto durarem seus efeitos. 

D) de improbidade administrativa, nos termos do 

art. 37, §4.º. 

 

QUESTÃO 57) Conforme estabelece o Estatuto 

dos Servidores Públicos Municipais do Município 

de Bom Despacho/MG, os cargos públicos são 

providos por, exceto: 

 

A) nomeação. 

B) promoção.  

C) aproveitamento.  

D) progressão. 
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QUESTÃO 58) Quanto à Organização do Estado 

prevista no texto constitucional, compete privati-

vamente à União legislar sobre  

 

A) desapropriação. 

B) orçamento. 

C) juntas comerciais. 

D) proteção à infância e à juventude.  

 

QUESTÃO 59) Conforme previsão constitucio-

nal, é competência comum da União, dos Esta-

dos, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto: 

 

A) zelar pela guarda da Constituição, das leis, e 

das instituições democráticas e preservar o patri-

mônio público. 

B) preservar as florestas, a fauna e a flora. 

C) fomentar a produção agropecuária e organizar 

o abastecimento alimentar. 

D) estabelecer princípios e diretrizes para o sis-

tema nacional de aviação. 

 

QUESTÃO 60) Nos termos da Constituição Fe-

deral de 1988, os servidores nomeados para cargo 

de provimento efetivo em virtude de concurso 

público são estáveis após quanto tempo de exer-

cício efetivo:  

 

A) 02 (dois) anos. 

B) 03 (três) anos. 

C) 04 (quatro) anos.  

D) 01 (um) ano.  

 

QUESTÃO 61) Quanto à organização dos pode-

res prevista no texto constitucional, perderá o 

mandato o Deputado ou Senador, exceto:  

 

A) cujo procedimento for declarado incompatível 

com o decoro parlamentar. 

B) cujos direitos políticos tenham sido perdidos 

ou estejam suspensos. 

C) que sofrer condenação criminal em sentença 

transitada em julgado.  

D) que deixar de comparecer à metade das ses-

sões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo 

licença ou missão por esta autorizada.   

 

QUESTÃO 62) Conforme estabelece o Estatuto 

dos Servidores Públicos do Município de Bom 

Despacho/MG, será considerado de efetivo exer-

cício o período de afastamento em virtude de, 

exceto: 

 

A) férias e férias-prêmio, inclusive as regulares 

do magistério. 

B) casamento, até sete dias, contados da realiza-

ção do ato civil.  

C) luto por falecimento de pai, mãe, cônjuge, 

filho ou irmão, até oito dias, a contar do faleci-

mento.  

D) convocação para o serviço militar.  

 

QUESTÃO 63) A Constituição Federal de 1988 

poderá ser emendada mediante proposta, exceto: 

 

A) de um terço, no mínimo, dos membros da 

Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 

B) do Presidente da República. 

C) de mais da metade das Assembleias Legislati-

vas das unidades da Federação, manifestando-se, 

cada uma delas, pela maioria relativa de seus 

membros. 

D) de mais de um terço das Assembleias Legisla-

tivas das unidades da Federação, manifestando-

se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus 

membros. 

 

QUESTÃO 64) Quanto à organização dos pode-

res prevista na Constituição Federal de 1988, são 

órgãos da Justiça do Trabalho 

 

A) o Tribunal Superior do Trabalho. 

B) os Tribunais Regionais do Trabalho. 

C) os Juízes do Trabalho. 

D) os Juízes Federais do Trabalho. 

 

QUESTÃO 65) O Estatuto dos Servidores Públi-

cos do Município de Bom Despacho/MG, prevê a 

possibilidade de o servidor estável requerer licen-

ça sem remuneração. Quanto a isso, assinale a 

alternativa correta. 

 

A) A licença pode ser concedida pelo prazo de 3 

(três) anos. 

B) O requerimento de licença dispensa parecer da 

autoridade a que o servidor esteja vinculado. 



 UNILAVRAS Concursos 

                                                                                                                   FISCAL MUNICIPAL – ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

 

– 16 – 

 

C) A licença não poderá ser cassada em nenhuma 

hipótese. 

D) O servidor aguardará em exercício o despacho 

referente à concessão.  

 

QUESTÃO 66) Quanto à Lei 9.784/99, referente 

ao processo administrativo, assinale a alternativa 

incorreta. 

 

A) Nos processos administrativos, não podem ser 

objeto de delegação a edição de atos de caráter 

normativo, a decisão de recursos administrativos 

e as matérias de competência exclusiva do órgão 

ou autoridade. 

B) É impedido de atuar em processo administra-

tivo o servidor ou autoridade que tenha interesse 

direto e indireto na matéria. 

C) Os atos do processo administrativo dependem 

de forma determinada, independente da lei ex-

pressamente a exigir. 

D) O processo administrativo deverá ter suas pá-

ginas numeradas sequencialmente e rubricadas.  

 

QUESTÃO 67) Quanto à Lei 9.784/99, referente 

ao processo administrativo, assinale a alternativa 

incorreta. 

 

A) Das decisões administrativas cabe recurso, em 

face de razões de legalidade e de mérito. 

B) Salvo exigência legal, a interposição de recur-

so administrativo independe de caução. 

C) O recurso administrativo tramitará no máximo 

por duas instâncias administrativas, salvo dispo-

sição legal diversa. 

D) Têm legitimidade para interpor recurso admi-

nistrativo os titulares de direitos e interesses que 

forem parte no processo. 

 

QUESTÃO 68) Quanto à Lei 9.784/99, que regu-

lamenta o processo administrativo, o recurso não 

será conhecido quando interposto, exceto: 

 

A) dentro do prazo. 

B) perante órgão incompetente. 

C) por quem não seja legitimado. 

D) após exaurida a esfera administrativa.   

 

QUESTÃO 69) Nos termos do Estatuto dos Ser-

vidores Públicos Municipais de Bom Despa-

cho/MG, além do vencimento do cargo, o servi-

dor poderá auferir as seguintes vantagens, exceto: 
 
A) ajuda de custo. 

B) abono família. 

C) auxílio funeral. 

D) auxílio moradia. 

 

QUESTÃO 70) Quanto à Lei 11.107/2005, que 

dispõe sobre normas gerais de contratação de 

consórcios públicos e dá outras providências, 

assinale a alternativa incorreta. 
 
A)  O consórcio público será constituído por con-

trato cuja celebração dependerá da prévia subs-

crição de protocolo de intenções. 

B) O consórcio público constituirá associação 

pública ou pessoa jurídica de direito público. 

C) Os consórcios públicos, na área de saúde, de-

verão obedecer aos princípios, diretrizes e normas 

que regulam o Sistema Único de Saúde – SUS. 

D) A União somente participará de consórcios 

públicos em que também façam parte todos os 

Estados em cujos territórios estejam situados os 

Municípios consorciados. 

 

QUESTÃO 71) Quanto à Lei 11.107/2005, que 

dispõe sobre normas gerais de contratação de 

consórcios públicos e dá outras providências, 

assinale a afirmativa correta. 
 
A) É dispensável a publicação do protocolo de 

intenções na imprensa oficial. 

B) Os estatutos disporão sobre a organização e 

funcionamento de cada um dos órgãos constituti-

vos do consórcio privado. 

C) A União poderá celebrar convênios com os 

consórcios públicos com o objetivo de viabilizar 

a descentralização e a prestação de políticas pú-

blicas em escalas adequadas. 

D) A alteração ou extinção de contrato de consór-

cio público dependerá de instrumento aprovado 

pela assembleia geral, retificado mediante lei por 

todos os entes consorciados.   

 

QUESTÃO 72) Quanto à organização do Estado, 

prevista na Constituição Federal de 1988, assinale 

a alternativa incorreta. 
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A) As contas do Governo do Território serão 

submetidas ao Congresso Nacional, com parecer 

prévio do Tribunal de Contas da União.   

B) Compete aos Municípios legislar sobre assun-

tos de interesse local.  

C) Compete aos Municípios criar, organizar e 

suprimir distritos, observada a legislação estadu-

al. 

D) A lei federal e a lei estadual disporão sobre a 

utilização, pelo Governo do Distrito Federal, das 

policias civil e militar e do corpo de bombeiros 

militar.  

 

QUESTÃO 73) Quanto aos direitos e garantias 

fundamentais, previstos na Constituição Federal 

de 1988, assinale a afirmativa incorreta. 
 
A) A lei penal e processual penal não retroagirá, 

salvo para beneficiar o réu. 

B) Não haverá juízo ou tribunal de exceção. 

C) A lei não excluirá da apreciação do Poder Ju-

diciário lesão ou ameaça a direito. 

D) Não há crime sem lei anterior que o defina, 

nem pena sem prévia cominação legal.  

 

QUESTÃO 74) Quanto aos direitos e às garanti-

as fundamentais, previstos na Constituição Fede-

ral de 1988, assinale a alternativa incorreta.  
 
A) A Constituição Federal garante o direito de 

propriedade. 

B) É livre a manifestação de pensamento, sendo 

vedado o anonimato. 

C) É plena a liberdade de associação para fins 

lícitos, permitida a de caráter paramilitar. 

D) Ninguém será submetido a tortura nem a tra-

tamento desumano ou degradante.  

 

QUESTÃO 75) Quanto à organização dos pode-

res, o poder legislativo é exercido pelo Congresso 

Nacional, que se compõe 
 
A) pela Câmara de Deputados e pelo Conselho de 

Defesa Nacional. 

B) pela Câmara de Deputados e pelo Senado Fe-

deral. 

C) pelo Senado Federal e por Ministros do     

Estado. 

D) por Ministros de Estado e pelo Conselho de 

Defesa Nacional. 

Conhecimentos Específicos 
 

 

QUESTÃO 76) "Quais são os poderes da admi-

nistração pública?" - indagou Roberto Santos, 

recém-empossado Fiscal do Município de Bom 

Despacho. Ao pesquisar sobre o assunto, Roberto 

descobriu que doutrinadores brasileiros bem ca-

racterizam determinados poderes. Ao abrir uma 

das obras presentes em sua coleção de livros sub-

linhou:  

 

"Ao editar as leis, o Poder Legislativo nem sem-

pre possibilita que sejam elas executadas. Cum-

pre então à Administração criar os mecanismos 

de suplementação das leis indispensáveis a sua 

efetiva aplicabilidade".  

 
(CARVALHO FILHO, J. S.  

Manual de direito administrativo.  

31. ed. São Paulo: Atlas, 2017). 

 

Essa é a base do poder 

 

A) regulamentar. 

B) disciplinar. 

C) de polícia. 

D) totalizante. 

 

QUESTÃO 77) Nas lições de Carvalho (2017), 

percebem-se três pontos que são fundamentais 

para caracterizar o ato administrativo. Nesse con-

texto, qual alternativa abaixo traz ponto não fun-

damental para a referida caracterização desse ato? 

 

A) É necessário que a vontade emane de agente 

da administração pública. 

B) Deve, necessariamente, gerar variação patri-

monial para o erário. 

C) Seu conteúdo há de propiciar a produção de 

efeitos jurídicos com fim público. 

D) Deve ser regido basicamente pelo direito pú-

blico. 

 

QUESTÃO 78) Considere a afirmação:  

 

"A organização político-administrativa da Repú-

blica Federativa do Brasil compreende: I. União; 

II. Estados; III. Distrito Federal; IV. Municí-

pios".   
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Nesse caso,  

 

A) a afirmação está correta nos termos da Consti-

tuição Federal. 

B) a afirmação está parcialmente correta, pois a 

União engloba as demais pessoas de direito pú-

blico interno. 

C) a afirmação está parcialmente correta, pois o 

Distrito Federal possui natureza de Território da 

União. 

D) a afirmação está totalmente errada, pois o Bra-

sil é um Estado unitário e não uma Federação, 

mais parecido com a Argentina do que com a 

Alemanha no que se refere à estrutura das pessoas 

jurídicas de direito público interno. 

 

QUESTÃO 79) São elementos do ato administra-

tivo, exceto: 

 

A) competência. 

B) forma. 

C) objetivo. 

D) motivo. 

 

QUESTÃO 80) Avalie as competências dos mu-

nicípios enumeradas a seguir: 

 

I. legislar sobre assuntos de interesse local;  

II. criar, organizar e suprimir distritos, observada 

a legislação estadual; 

III. prestar, privativamente, serviços de atendi-

mento à saúde da população;  

IV. instituir e arrecadar os tributos de sua compe-

tência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuí-

zo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar 

balancetes nos prazos fixados em lei.  

 

Depois de sua avaliação, assinale a alternativa 

que indica quantos itens encontram-se em conso-

nância com a Constituição da República Federa-

tiva do Brasil. 

 

A) 0 (zero) 

B) 1 (uma) 

C) 2 (duas) 

D) 3 (três) 

 

 

QUESTÃO 81) Dentro da organização adminis-

trativa, um tópico relevante para o funcionamento 

é o exercício da função fiscalizatória dos recursos 

públicos. Avalie, no contexto do município, os 

itens relacionados à fiscalização:  

 

I. será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, 

mediante controle externo;  

II. o controle externo da Câmara Municipal será 

exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas 

dos Estados ou do Município ou dos Conselhos 

ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde 

houver;  

III. as contas dos Municípios ficarão, durante 

trinta dias, anualmente, à disposição de qualquer 

contribuinte, para exame e apreciação, o qual 

poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos 

da lei. 

 

Depois de sua avaliação, assinale a alternativa 

que indica quantos itens encontram-se em conso-

nância com a Constituição da República Federa-

tiva do Brasil. 

 

A) 0 (zero) 

B) 1 (uma) 

C) 2 (duas) 

D) 3 (três) 

 

QUESTÃO 82) Hipoteticamente, o vereador MC 

Da Duca está em um curso de preparação para 

gestores públicos prestados pelo UNILAVRAS. 

Ao final do curso de formação, eis que surge a 

seguinte questão avaliadora:  

 

"O Município reger-se-á por ________, votada 

em ___________, com o interstício mínimo de 

___________, e aprovada por __________ dos 

membros da Câmara Municipal."  

 

Da Duca vai acertar se preencher as lacunas com 

a alternativa: 

 

A) lei orgânica; caráter de urgência; dez dias; 

metade. 

B) lei estadual; um turno; 6 meses; vinte e cinco 

por cento. 

C) lei federal; dois turnos; 30 dias, um terço. 

D) lei orgânica; dois turnos; dez dias, dois terços. 
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QUESTÃO 83) Imagine que o Prefeito Juscelino 

Azevedo e a Câmara de Brejo Seco iniciaram 

uma era progressista. Para promover a qualidade 

de vida municipal procuraram estabelecer a Bom 

Ambiente S/A, empresa de economia mista com 

ações na Bolsa de Valores de São Paulo (BO-

VESPA), com foco em saneamento, preservação 

ambiental e geração de produção limpa. Nesse 

caso, a empresa atuará, predominantemente no 

regime 

 

A) público. 

B) privado. 

C) extraordinário. 

D) público internacional. 

 

QUESTÃO 84) Um tópico relevante na estrutura 

e administração dos municípios é identificar o 

que a Constituição proíbe e permite na esfera 

local. Nesse sentido, é vedado ao município:   

 

I. estabelecer cultos religiosos ou igrejas;  

II. recusar fé aos documentos públicos;  

III. realizar plebiscito para fins de desmembra-

mento, na forma da lei.  

 

Dentre os itens acima, quantas vedações são con-

sistentes com o que diz a Constituição da Repú-

blica Federativa do Brasil?   

 

A) 0 (zero). 

B) 1 (uma). 

C) 2 (duas). 

D) 3 (três). 

 

QUESTÃO 85) Segundo o Código Tributário 

Nacional, em seu art. 33, qual é a base de cálculo 

do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo-

rial Urbana (IPTU)? 

 

A) Valor de venda. 

B) Valor de mercado. 

C) Valor venal. 

D) Valor de custo de escritura. 

 

QUESTÃO 86) - Quem deve pagar o IPTU? In-

dagou Mário Schneider. Cíntia lembrava, vaga-

mente, que o contribuinte do IPTU poderia ser: 

 

I. proprietário do imóvel;  

II. titular do seu domínio útil; 

III. seu possuidor a qualquer título.  

 

Nesse contexto, 

 

A) está correto o item I, apenas. 

B) estão corretos os itens I e II, apenas. 

C) estão corretos os itens II e III, apenas. 

D) estão corretos os itens I, II e III. 

 

QUESTÃO 87) O Imposto sobre Transmissão de 

Bens Imóveis e de Direitos a Eles Relativos é de 

competência 

 

A) federal. 

B) estadual. 

C) municipal. 

D) regional. 

 

QUESTÃO 88) Alexandre está analisando carac-

terísticas de determinado tributo. Ao estudar um 

pouco mais, descobre que se trata de um imposto 

seletivo em função da essencialidade e que sua 

base de cálculo deve contemplar as taxas exigidas 

para entrada no país. O objeto de estudo de Ale-

xandre é o 

 

A) Imposto sobre Produtos Industrializados. 

B) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

C) Imposto sobre Contribuição Financeira. 

D) Imposto de Renda. 

 

QUESTÃO 89) A Constituição da República 

Federativa do Brasil atualizada determina que a 

União entregará do produto da arrecadação dos 

impostos sobre renda e proventos de qualquer 

natureza e sobre produtos industrializados, 49% 

(quarenta e nove por cento), na seguinte forma, 

exceto: 

 

A) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento 

ao Fundo de Participação dos Estados e do Distri-

to Federal.  

B) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento 

ao Fundo de Participação dos Municípios. 

C) dois por cento, para aplicação em programas 

de financiamento ao setor produtivo das Regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas 
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instituições financeiras de caráter regional, de 

acordo com os planos regionais de desenvolvi-

mento, ficando assegurada ao semiárido do Nor-

deste a metade dos recursos destinados à Região, 

na forma que a lei estabelecer.   

D) um por cento ao Fundo de Participação dos 

Municípios, que será entregue no primeiro decên-

dio do mês de dezembro de cada ano. 

 

QUESTÃO 90) Considere que Juscelino Azeve-

do, Prefeito de Brejo Seco, está desconfiado que a 

arrecadação cairá demais e solicitou o levanta-

mento das possíveis recentes receitas tributárias 

do município para Sr. Pedro Silva, Secretário de 

Finanças, que lhe reportou:   

 

I. o produto da arrecadação do imposto da União 

sobre renda e proventos de qualquer natureza, 

incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a 

qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas 

fundações que instituírem e mantiverem;  

II. quarenta e cinco por cento do produto da arre-

cadação do imposto da União sobre a propriedade 

territorial rural, relativamente aos imóveis neles 

situados, cabendo a totalidade na hipótese da op-

ção a que se refere o art. 153, § 4.º, III;  

III. quinze por cento do produto da arrecadação 

do imposto do Estado sobre a propriedade de veí-

culos automotores licenciados em seus territórios.  

 

Nos termos da Constituição da República Federa-

tiva do Brasil, está(ão) consistente(s) a(s) recei-

ta(s): 

 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 91) Considere: 

 

I. Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial 

Urbana.  

II. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

III. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos", a 

qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, 

por natureza ou acessão física, e de direitos reais 

sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como 

cessão de direitos a sua aquisição.  

Dos referidos impostos, os municípios possuem 

competência para instituir, 

 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 92) Nos termos do Código Tributário 

do Município de Bom Despacho/MG (Lei nº 

1.950/03 e alterações), equipara-se a pessoa jurí-

dica para fins de tributação de Imposto sobre Ser-

viços de Qualquer Natureza 

 

A) profissional autônomo que contrate profissio-

nal que possua habilitação idêntica à sua, apenas. 

B) profissional autônomo que utilizar mais de 1 

(um) empregado na execução direta dos serviços 

por ele prestado ou contrate profissional que pos-

sua habilitação idêntica à sua. 

C) profissional autônomo que utilizar mais de 2 

(dois) empregados na execução direta dos servi-

ços por ele prestados ou contrate profissional que 

possua habilitação idêntica à sua. 

D) profissional autônomo que utilizar mais de 2 

(dois) empregados na execução direta dos servi-

ços por ele prestados, apenas. 

 

QUESTÃO 93) Nos termos do Código Ambien-

tal (Lei Municipal 1.561/96) são proibidos, exce-

to: 

 

A) fabricação de explosivos sem alvará de licen-

ça. 

B) fabricação de explosivos sob quaisquer hipóte-

ses. 

C) manutenção de depósito de substância infla-

mável ou de explosivos sem atender às exigên-

cias, quanto à segurança e à construção. 

D) o depósito ou a conservação, nas vias públi-

cas, mesmo provisoriamente, de inflamáveis ou 

explosivos. 

 

QUESTÃO 94) Marilene Silva retornou de uma 

longa temporada em Londres. Atualmente, em 

Bom Despacho, a empreendedora quer abrir uma 

confecção que utiliza determinadas tintas e solici-

tou um alvará, que é definido nos termos do Có-

digo Ambiental do Município como 
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A) concedido de forma precária e discricionária 

pela Administração Pública, a seu juízo ou por 

liberalidade, podendo ser negado ou revogado 

sumariamente a qualquer tempo. 

B) instrumento de licença ou de autorização para 

a prática de ato, realização de atividade ou exer-

cício de direito dependente de policiamento ad-

ministrativo. 

C) concedido de forma definitiva, quando o re-

querente atende aos requisitos legais para sua 

obtenção, só admitindo revogação por interesse 

público superveniente e justificado. 

D) toda e qualquer forma de matéria ou energia 

que provoque em quantidade, em concentração ou 

em características, alterações adversas no meio 

ambiente.  

 

QUESTÃO 95) “Construídas no lote, em subsolo 

ou em um ou mais pavimentos, pertencentes a 

conjuntos residenciais ou edifícios de uso comer-

cial” é uma especificação de qual tipo de gara-

gens conforme o Código de Obras e Edificações 

do Município de Bom Despacho/MG? 

 

A) Particulares coletivas. 

B) Comerciais. 

C) Particulares individuais. 

D) Comerciais flex. 

 

QUESTÃO 96) Julgue verdadeiras ou falsas, nos 

termos da Lei Complementar n.º 35/2014 (Código 

de Obras e de Edificações do Município de Bom 

Despacho/MG, as seguintes proibições acerca de 

vias e logradouros. 

 

I.  utilização como canteiro de obras; 

II. utilização como depósito de entulhos; 

III. permanência de quaisquer equipamentos e/ou 

materiais de construção.  

 

Após avaliação consistente, determina-se como 

correta a seguinte sequência: 

 

A) F, F, F. 

B) F, F, V. 

C) V, F, V. 

D) V, V, V. 

 

 

QUESTÃO 97) José é um empreendedor da 

construção civil que reside em Engenho do Ribei-

ro e está atento acerca da obrigatoriedade da co-

locação de tapume e proteção nas divisas sempre 

que se executar obra de construção, reforma e/ou 

demolição e contratou, então, o Sr. Mário Israel, 

gestor de negócios, responsável pela política de 

conformidade normativa (compliance).  
 

Nos termos do Código de Obras e de Edificações 

do Município de Bom Despacho/MG, os tapumes 

deverão: 
 

I. ter altura mínima de 2,00 m (dois metros); 

II. não exceder a metade da largura do passeio; e 

III. não exceder a terça parte da largura do pas-

seio. 
 

Assinale a alternativa que aponta a sequência 

correta em relação as assertivas. 
 

A) V, V, V. 

B) V, F, V. 

C) V, V, F. 

D) F, V, F. 

 

QUESTÃO 98) Joel Malazartes e Marcos Cobain 

estão preocupados. Depois de participarem de 

uma festa, foram detidos por dirigirem, respecti-

vamente, sob a influência de álcool e substância 

psicoativa que determine dependência. Nessa 

situação, assinale a alternativa que apresenta cor-

reta associação nos termos do Código de Trânsito 

Brasileiro atualizado:  
 

(I) infração  

(II)  penalidade 

(III) medida administrativa  
 

A) I. gravíssima; II. multa (dez vezes) e suspen-

são do direito de dirigir por 12 (doze) meses; III 

recolhimento do documento de habilitação e re-

tenção do veículo. 

B) I. grave; II. multa (cinco vezes) e cassação do 

direito de dirigir por 6 (seis) meses; III. recolhi-

mento do documento de habilitação e retenção do 

veículo. 

C) I. gravíssima; II. prisão; III. não prevista no 

CTB atualizado. 

D) I. grave; II. multa (cinco vezes) e cassação do 

direito de dirigir por 6 (seis) meses; III. retenção 

do veículo. 
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QUESTÃO 99) Israel, nascido em Araújos, é 

motorista profissional na cidade de Brejo Seco 

com longa experiência em rodovias. Um dia, de-

pois de uma viagem para Caxias do Sul, ficou 

muito cansado. Acostumado a dirigir muitas ho-

ras, curioso, procurou informações nos termos do 

Código de Trânsito Brasileiro atualizado e desco-

briu que não podia dirigir por: 

 

A) 3 (três) horas ininterruptas veículo de trans-

porte rodoviário de cargas.  

B) 4 (quatro) horas ininterruptas veículos de 

transporte rodoviário de cargas.  

C) 5 (cinco) horas ininterruptas veículos de 

transporte rodoviário coletivo de passageiros.  

D) 6 (seis) horas ininterruptas veículos de trans-

porte rodoviário coletivo de passageiros ou de 

transporte rodoviário de cargas. 

 

QUESTÃO 100) Armando Silvestrine é sócio 

fundador da Monte Fretes Ltda., empresa que 

atende Bom Despacho, Divinópolis e Região. 

Armando ficou sabendo, por meio de Sr. Ozanan, 

que será obrigado a solicitar a expedição de novo 

Certificado de Registro de Veículo quando:  

 

I. transferir a posse do veículo; 

II. mudar de domicílio; 

III. alterar característica do veículo; 

IV. mudar de residência.  

 

De quais itens o Sr. Ozanan repassou informação 

consistente com o Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB) atualizado? 

 

A) I, II e III, apenas. 

B) II, III e IV, apenas. 

C) I, II e IV, apenas. 

D) I, II, III e IV. 



  

 
 

 

CARTÃO DE RESPOSTAS 

RASCUNHO
 

 

Questão/resposta 

1 A B C D  

2 A B C D  

3 A B C D  

4 A B C D  

5 A B C D  

6 A B C D  

7 A B C D  

8 A B C D  

9 A B C D  

10 A B C D  

11 A B C D  

12 A B C D  

13 A B C D  

14 A B C D  

15 A B C D  

16 A B C D  

17 A B C D  

18 A B C D  

19 A B C D  

20 A B C D  

21 A B C D  

22 A B C D  

23 A B C D  

24 A B C D  

25 A B C D  

Questão/resposta 

26 A B C D  

27 A B C D  

28 A B C D  

29 A B C D  

30 A B C D  

31 A B C D  

32 A B C D  

33 A B C D  

34 A B C D  

35 A B C D  

36 A B C D  

37 A B C D  

38 A B C D  

39 A B C D  

40 A B C D  

41 A B C D  

42 A B C D  

43 A B C D  

44 A B C D  

45 A B C D  

46 A B C D  

47 A B C D  

48 A B C D  

49 A B C D  

50 A B C D  

Questão/resposta 

51 A B C D  

52 A B C D  

53 A B C D  

54 A B C D  

55 A B C D  

56 A B C D  

57 A B C D  

58 A B C D  

59 A B C D  

60 A B C D  

61 A B C D  

62 A B C D  

63 A B C D  

64 A B C D  

65 A B C D  

66 A B C D  

67 A B C D  

68 A B C D  

69 A B C D  

70 A B C D  

71 A B C D  

72 A B C D  

73 A B C D  

74 A B C D  

75 A B C D  

Questão/resposta 

76 A B C D  

77 A B C D  

78 A B C D  

79 A B C D  

80 A B C D  

81 A B C D  

82 A B C D  

83 A B C D  

84 A B C D  

85 A B C D  

86 A B C D  

87 A B C D  

88 A B C D  

89 A B C D  

90 A B C D  

91 A B C D  

92 A B C D  

93 A B C D  

94 A B C D  

95 A B C D  

96 A B C D  

97 A B C D  

98 A B C D  

99 A B C D  

100 A B C D  

 


