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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 1 

A Guarda Municipal e a Segurança Pública 

 
Eliézer Rizzo de Oliveira 

 
Mantidas pelos municípios, as Guardas Municipais devem participar 

da Segurança Pública em todos os seus campos constitutivos. Diante do 
aumento da criminalidade e do número de pessoas feridas e mortas em 

consequência da guerra social em curso, movida com o pano de fundo do 

narcotráfico e do crime organizado, todos os organismos do Estado 
devem, de um modo ou de outro, participar do combate à violência e à 

delinquência. 

 
Nada há de novo em reivindicar segurança para os cidadãos, vivam 

eles no campo ou na cidade, sejam quais forem as suas condições sociais. 
A segurança dos cidadãos é um direito constitucional e consta dos Direitos 

Humanos da ONU. É um bem público, uma responsabilidade à qual os 
governos, o municipal em primeiro lugar, devem responder com políticas 

públicas bem concatenadas. Isto é, políticas com objetivos, doutrina 
(incluindo o respeito democrático à cidadania e aos direitos humanos), 

meios materiais, estrutura, recursos humanos e financeiros. 

 
Haverá quem reitere não caber à Guarda Municipal tal ou qual tipo 

de policiamento, que já seria da responsabilidade de uma polícia ou de 
outra. Os tipos de ação policial cabem, sim, à Guarda Municipal enquanto 

coadjuvante que por vezes tem grande capacidade de presença e 

mobilidade no território municipal. Mais um ator coadjuvante qualificado, 
capaz de prestar serviços relevantes, merecedor do apoio da comunidade. 

 
(Disponível em http://www.comciencia.br/comciencia/ . Acesso em 

26fev2010. Texto adaptado). 
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TEXTO 2 

 
A Guarda Municipal é voltada para a segurança pública e para a 

atuação na área de defesa social que corresponde a uma parcela 
significativa da prestação de serviço à comunidade de maneira extensiva, 

o qual abrange a segurança pública e a defesa civil, entre outras ações do 
poder público. 

A criminalidade não se resolve no contexto restrito da Segurança 

Pública, mas em um programa de ampla defesa social, isto é, numa 

política social que envolva o punir (quando útil e justo) e o tratamento 
ressocializante do criminoso e do foco social de onde emerge. 

Desta forma, a Guarda Municipal, sendo a prestadora de serviço 

que trabalha diuturnamente representando o Poder Público Municipal, em 

todos os bairros e periferias, torna-se uma das poucas instituições do 
município capaz de dar o pronto-atendimento às necessidades locais. 

(Disponível em http://www.forumseguranca.org.br/artigos/a- guarda- 

municipal- e- a- seguranca- urbana . Acesso em 26fev2010. Texto 

adaptado). 

 

CHARGE 
 

 

 
.http://grafar.blogspot.com/2009/12/charge- bier.html 
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QUESTÃO 01 

 
O uso do conector “e ” no título do texto 1 sugere a ideia de que a Guarda 
Municipal pode ser: 

 
(A) um suporte da Segurança Pública. 
(B) uma ameaça à Segurança Pública. 

(C) um contraste à Segurança Pública. 
(D) uma prevenção em relação à Segurança Pública. 

 
QUESTÃO 02 

 
Leia o trecho transcrito do texto 1: “[...] do número de pessoas feridas e 

mortas em consequência da guerra social  em curso, movida com o pano 

de fundo do narcotráfico e do crime organizado [...]”. 

As expressões destacadas no trecho podem ser interpretadas como: 

 
(A) violência – cenário. 
(B) repressão – elemento. 

(C) agressão – espaço. 
(D) manifestação – organismo. 
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QUESTÃO 03 

 
Leia o trecho transcrito do texto 2: “A Guarda Municipal é voltada para a 

segurança pública e para a atuação na área de defesa social [...]”. 

A ideia contida no trecho destacado do texto 2 é a mesma que ocorre na 

alternativa: 

 
(A) “[...] as Guardas Municipais devem participar da Segurança Pública 

em todos os seus campos constitutivos”. 
(B) “Não há nada de novo em reivindicar segurança para os cidadãos 

[...]”. 
(C) “[...] um ator coadjuvante qualificado, capaz de prestar serviços 

relevantes [...]”. 

(D) “Haverá quem reitere não caber à Guarda Municipal tal ou qual 
tipo de policiamento [...]”. 

 
QUESTÃO 04 

 
Pode-se afirmar que o ponto de vista do autor do texto 1 sobre a 
criminalidade mantém, com o ponto de vista defendido no texto 2, uma 

relação de: 

 
(A) oposição. 
(B) semelhança. 
(C) retificação. 

(D) contraste. 
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QUESTÃO 05 

 
No texto 2, o pronto- atendimento da Guarda Municipal à população 
deve-se, PRINCIPALMENTE, pelo fato de que ela: 

 
(A) desempenha um policiamento municipal ostensivo. 

(B) auxilia o policial militar em seu trabalho. 
(C) executa ações de segurança pública para a população. 

(D) desenvolve ações constantes de proteção aos bens públicos e à 

comunidade nas mais diversas áreas urbanas. 

 
QUESTÃO 06 

 
No texto 1, o autor afirma: “A segurança dos cidadãos é um direito 

constitucional e consta dos Direitos Humanos da ONU.” 

Considerando-se o trecho acima e a charge, pode-se afirmar que  a 

relação entre eles é, PRINCIPALMENTE, de: 

 
(A) provocação. 
(B) ironia. 

(C) exagero. 

(D) suposição. 

 
QUESTÃO 07 

 
Leia o trecho da charge: “Leve tudo, mas não me mate!” 

O emprego do elemento coesivo mas imprime ao trecho uma ideia de: 

 
(A) contraste. 
(B) advertência. 

(C) finalidade. 

(D) causa. 
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QUESTÃO 08 

 
As palavras sublinhadas nos trechos seguintes, destacadas do texto 1, 

apresentam interpretação correta nos parênteses em todas as 

alternativas, EXCETO em: 

 
(A) “[...] de um modo ou de outro, participar do combate à violência e 

à delinquência”. (demência) 

(B) “Nada há de novo em reivindicar segurança para os cidadãos [...]”. 

(solicitar) 
(C) “Haverá quem reitere não caber à Guarda Municipal [...]”. (repita) 

(D) “[...] capaz de prestar serviços relevantes, merecedor do apoio da 
comunidade”. (importantes) 

 
QUESTÃO 09 

 
“Desta form a , a Guarda Municipal, sendo a prestadora de serviço que 

trabalha diuturnamente representando o Poder Público Municipal [...]”. 

A expressão destacada no trecho do texto 2, só NÃO pode ser substituída 

por: 

 
(A) deste modo. 

(B) à medida que. 
(C) portanto. 

(D) logo. 
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QUESTÃO 10 

 
A classe gramatical da palavra sublinhada está  corretamente  indicada, 
nos parênteses, na alternativa: 

 
(A) “[...] e uma grande prestadora de atendimentos de excelência em 

várias áreas [...]”. (pronome de tratamento) 
(B) “O maior dilema da Guarda Municipal [...]”. (substantivo) 

(C) “[...] eu estou me sentindo mais seguro, quando caminho pela 

cidade”. (adjetivo) 

(D) “Muito se discute ainda no Brasil sobre o papel das guardas 

municipais”. (preposição). 

 
QUESTÃO 11 

 
“A Guarda Municipal é voltada para a segurança pública  e  para  a  

atuação na área de defesa social que corresponde a uma parcela 

significativa da prestação de serviço à comunidade de maneira extensiva 

[...]”. 

A    classe    gramatical    das    palavras    destacadas    está  classificada 
corretamente, na sequência em que aparecem no trecho, na alternativa: 

 
(A) substantivo, substantivo, substantivo, adjetivo. 
(B) adjetivo, substantivo, substantivo, adjetivo. 
(C) adjetivo, substantivo, adjetivo, adjetivo. 

(D) substantivo, substantivo, adjetivo, adjetivo. 
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QUESTÃO 12 

 
“Nada há de novo em reivindicar segurança para os cidadãos, vivam eles 

no campo ou na cidade [...]”. 

Todas as afirmativas sobre o período acima estão corretas, EXCETO: 

 
(A) o sujeito de “vivam” é simples. 
(B) “segurança” é o núcleo do objeto direto de “reivindicar”. 
(C) o predicado de todas as orações do período é verbal. 

(D) o sujeito de “há” é “nada”. 

 
QUESTÃO 13 

 
A alternativa em que a concordância verbal está INCORRETA é: 

 
(A) Estamos certos de que deve haver meios para o entrosamento 

entre a guarda municipal e a polícia militar. 
(B) Havia várias pessoas descontentes com a atuação isolada da 

polícia militar. 
(C) Pode haver situações em que a polícia militar seja chamada para 

resolver problemas em bairros da periferia. 
(D) Deve existir muitos programas visando à integração da guarda 

municipal com a polícia militar. 
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QUESTÃO 14 

 
A colocação do pronome oblíquo átono está INCORRETA em: 

 
(A) Muito se discute sobre o papel das guardas municipais. 

(B) Deve-se pensar num policiamento que atenda as diversas áreas 

urbanas. 
(C) Não se deve supor que a guarda municipal possa ameaçar o 

trabalho da polícia militar. 
(D) Jamais cumpriu-se o estabelecido visando à integração da guarda 

municipal com a polícia militar. 

 
 
 
QUESTÃO 15 

 
Leia os itens seguintes: 

I. Um bom exemplo desse entrosamento, deu-se semana passada. 

II. A população, quando pode, busca o que não lhe é garantido pelos 
governos. 

III. Não basta que sejam sensíveis, que busquem recursos, que 
debatam o problema. 

 

O emprego da vírgula está CORRETO: 

 
(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. 
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PROVA DE LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 16 

 
A Lei Municipal 9.319, de 19 de janeiro de 2007, instituiu o Estatuto da 
Guarda Municipal no Município de Belo Horizonte. De acordo com o 

referido diploma legal, NÃO é correto afirmar sobre a Guarda Municipal de 

Belo Horizonte - GMBH: 

 
(A) É parte integrante da Administração Direta do Poder Executivo de 

Belo Horizonte. 
(B) Tem como princípios norteadores o respeito à dignidade humana, à 

cidadania, à justiça, à legalidade democrática e à coisa pública. 
(C) A composição do efetivo feminino da GMBH fica limitada ao 

percentual de 5% (cinco por cento) do quantitativo dos cargos 

públicos de Guarda Municipal. 

(D) Os uniformes, continências, honras, sinais de respeito, protocolo e 

cerimonial serão determinados por atos do Poder Legislativo. 

 
 
 
QUESTÃO 17 

 
Nos termos do Estatuto da Guarda Municipal, NÃO é competência da 
GMBH: 

 
(A) Proteger órgãos, entidades, serviços e patrimônio do Município de 

Belo Horizonte. 

(B) Prestar serviço de vigilância nos órgãos da administração direta e 
nas entidades da administração indireta do Município. 

(C) Atuar de forma preventiva e investigativa nas áreas de sua 
circunscrição. 

(D) Atuar na fiscalização, no controle e na orientação do trânsito e do 

tráfego, por determinação expressa do Prefeito. 
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QUESTÃO 18 

 
Leia atentamente as afirmativas abaixo. 

 
I.  “O preso tem direito à identificação dos responsáveis pela sua 

prisão ou por seu interrogatório policial”. 
II. “Conceder-se-á habeas-corpus sempre que alguém sofrer ou se 

achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de 
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 

III. “Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que 

vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou a entidade de que o 

Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e 

ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência”. 

 
Marque a alternativa CORRETA. 

 
(A) Se apenas a afirmativa I for correta. 

(B) Se apenas a afirmativa II for correta. 
(C) Se apenas as afirmativas I e III forem corretas. 

(D) Se todas as afirmativas forem corretas. 
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QUESTÃO 19 

 
Leia as afirmativas abaixo. 

 
I. “Constituem direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos e 

rurais o fundo de garantia de tempo de serviço, o salário mínimo, 
décimo terceiro salário e o repouso semanal remunerado, 

preferencialmente aos domingos, dentre outros elencados no art. 
7º da Constituição Federal”. 

II. “São direitos constitucionalmente assegurados aos empregados 

domésticos o salário mínimo, irredutibilidade de salários, décimo 

terceiro salário, fundo de garantia, hora extra e repouso semanal 

remunerado, dentre outros elencados no art. 7º da Constituição 
Federal”. 

III. “A assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o 
nascimento até os 5 (cinco) anos de idade em creches e pré- 

escolas constitui direito dos trabalhadores assegurado 
constitucionalmente”. 

 

Marque a alternativa CORRETA. 

 
(A) Se apenas a afirmativa I for correta. 
(B) Se apenas a afirmativa II for correta. 

(C) Se apenas as afirmativas I e III forem corretas. 

(D) Se todas as afirmativas forem corretas. 
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QUESTÃO 20 

 
Leia as afirmativas abaixo. 

 
I.  “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”. 

II. “O prazo de validade do concurso público será de até cinco anos, 

sendo este prazo improrrogável”. 
III. É vedado ao servidor público civil a associação sindical e o direito 

de greve”. 
 

Marque a alternativa CORRETA. 

 
(A) Se apenas a afirmativa I for correta. 
(B) Se apenas a afirmativa II for correta. 
(C) Se apenas as afirmativas I e III forem corretas. 

(D) Se todas as afirmativas forem corretas. 

 
QUESTÃO 21 

 
Marque a alternativa abaixo que NÃO corresponde às normas 

disciplinadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 
(A) Nenhum adolescente será privado da sua liberdade sem o devido 

processo legal. 

(B) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze 

anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre doze e 

dezoito anos de idade. 

(C) Constitui medida a ser aplicada por autoridade competente ao 

adolescente infrator a inserção em regime fechado. 
(D) O adolescente privado de liberdade tem o direito de peticionar a 

qualquer autoridade. 
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QUESTÃO 22 

 
A Lei Federal nº. 10.741 institui o Estatuto do Idoso. Marque a alternativa 

abaixo que NÃO é norma elencada na referida lei. 

 
(A) Os idosos têm prioridade na restituição do Imposto de Renda. 

(B) É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela 

cobrança de valores diferenciados em razão da idade. 
(C) O Estatuto do Idoso é destinado a assegurar o direito das pessoas 

com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos. 

(D) O primeiro critério de desempate em concurso público será a 

idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. 

 
 

QUESTÃO 23 

 
Nos termos da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, é CORRETO 

afirmar: 

 
(A) O Município está desobrigado de dar fé a documento público. 

(B) Constitui competência exclusiva do Município de Belo Horizonte 

estabelecer e implantar política de educação para a segurança do 

trânsito. 
(C) Ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos cabe 

propagar e investigar as violações aos direitos e garantias 
assegurados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e 

pela Constituição Federal. A participação neste Conselho é  
gratuita. 

(D) A administração pública direta do Município de Belo Horizonte é a 
que compete aos órgãos das autarquias, das sociedades de 

economia mista, das empresas e fundações públicas, bem como 

das empresas de direito privado sob o domínio direto ou indireto 
do Município. 
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QUESTÃO 24 

 

A Lei Municipal 8.616, de 14 de julho de 2003, regula o Código de 

Posturas do Município de Belo Horizonte. Com base em suas normas, 

marque a alternativa CORRETA. 

 
(A) É livre o exercício de atividades por camelôs e toreros em  

logradouro público. 

(B) Em quarteirão fechado e em praça, a instalação de mobiliário 
urbano será submetida à aprovação prévia dos órgãos 

competentes. 
(C) Depende de prévio licenciamento a execução de obra ou serviço 

em logradouro público do Município por particular, sendo livre ao 

Poder Público executá-las. 
(D) Constitui mera liberalidade do condutor do animal recolher dejeto 

depositado em logradouro público pelo animal. 

 
 
 
QUESTÃO 25 

 
Marque a alternativa abaixo que NÃO transcreve corretamente as normas 

prescritas em Leis do Município de Belo Horizonte. 

 
(A) A propriedade, a importação, a adoção, a comercialização, a 

criação e a manutenção de cães da ração Pit Bull são permitidas no 

Município de Belo Horizonte. 
(B) O Decreto 11.566 designa como patrono da Guarda Municipal 

Patrimonial de Belo Horizonte o embaixador Sérgio Vieira de Melo. 
(C) Pagará multa e terá seu cão apreendido o dono que conduzir seu 

cão sem focinheira e corrente pelas ruas e praças do Município de 
Belo Horizonte. 

(D) Ao ocupante do cargo público efetivo da Guarda Municipal é 

proibida a atividade político-partidária. 
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QUESTÃO 26 

 

Leia atentamente as afirmativas abaixo. 
 

I. Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, 

reconhecida como pessoa perante a lei. 

II. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência 
especiais. Não haverá proteção social diferenciada para as crianças 

nascidas fora do matrimônio. 
III. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este 

direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de 
procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer 

meios e independentemente de fronteiras. 
IV. Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua 

família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à  

sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei 
contra tais interferências ou ataques. 

V. Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação 
razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas. 

 

Marque a alternativa CORRETA. 

 
(A) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

(B) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
(C) Somente a afirmativa I está incorreta. 
(D) Somente a afirmativa II está incorreta. 

 
QUESTÃO 27 

 

Para fins do Código de Posturas do Município de Belo Horizonte, entende- 

se por logradouro público: 

 
(A) O conjunto formado pelo passeio e pela via pública, no caso da 

avenida, rua e alameda. 
(B) O quarteirão fechado e a praça. 

(C) A passagem de uso exclusivo de pedestre e, excepcionalmente, de 

ciclista. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 
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QUESTÃO 28 

 

Relacione a norma transcrita com o diploma legal que a prevê. 
 

I. “Toda pessoa tem direito, em plena 
igualdade, a uma audiência justa e 

pública por parte de um tribunal 
independente e imparcial, para decidir 

de seus direitos e deveres ou do 
fundamento de qualquer acusação 

criminal contra ele”. 

II. “O idoso goza de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhe, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, para preservação de sua 
saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual, 

espiritual e social, em condições de 
liberdade e dignidade”. 

III.  “A lei considerará crimes inafiançáveis 
e insuscetíveis de graça ou anistia a 

prática da tortura, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o 

terrorismo e os definidos como crimes 
hediondos, por eles respondendo os 

mandantes, os executores e os que, 

podendo evitá-los, se omitirem”. 

IV.  “Aos pais incumbe o dever de 
sustento, guarda e educação dos filhos 

menores, cabendo-lhes ainda, no 

interesse destes, a obrigação de 
cumprir e fazer cumprir as 

determinações judiciais”. 

a. Lei 8.069/90. 
b. Constituição 

da República 
de 1988. 

c. Declaração 
Universal dos 

Direitos 

Humanos. 

d. Lei 10.741 de 
2003. 
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Marque a alternativa abaixo que expressa corretamente a relação  entre  

as duas colunas. 

 
(A) I-c; II-d; III-b; IV-a. 

(B) I-b; II-a; III-c; IV-d. 
(C) I-c; II-a; III-d; IV-b. 

(D) Todas as alternativas acima estão incorretas. 

 

 
 
QUESTÃO 29 

 
Sobre a estrutura organizacional do Poder Executivo do Município de Belo 

Horizonte, regulada pela Lei 9.011, de 1º de janeiro de 2005,  é  

CORRETO afirmar: 

 
(A) As funções previstas para a Assessoria Policial-Militar serão 

exercidas por servidores inativos da Polícia Militar de Minas Gerais. 

(B) Os órgãos da Administração Direta são compostos de três níveis 
hierárquicos, escalonados na seguinte ordem: Secretaria, 

Secretaria Adjunta e Gerência, ou seus equivalentes. 
(C) Compete à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil prestar  

suporte técnico e adminstrativo ao Conselho Municipal de 
Habitação. 

(D) Compete à Corregedoria da Guarda Municipal Patrimonial 

assessorar o comandante desta Guarda em assuntos relativos à 
disciplina dos seus membros. 
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QUESTÃO 30 

 
A estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e 

Patrimonial, abaixo especificada, tem as seguintes Gerências: 

I. Gerência de Execução Operacional da Guarda Municipal. 

II. Gerência de Pesquisas da Secretaria Municipal de Segurança 

Urbana e Patrimonial. 
III. Gerência de Segurança Interna da Guarda Municipal. 

IV. Gerência Administrativa e de Atividades Correicionais da 

Corregedoria da Guarda Municipal. 
 

As atribuições funcionais descritas abaixo dizem respeito ao papel de cada 
Gerência citada acima. 

 

a. Proceder ao levantamento sobre possíveis desvios de conduta 
dos integrantes da Guarda Municipal, que possam comprometer  

a honra, o conceito e a imagem institucionais ou da própria 
Administração Pública Municipal. 

b. Viabilizar o tratamento estatístico de crimes e contravenções, 
conforme parâmetros próprios da divisão geopolítica do 

Município. 

c. Zelar pelo rigoroso controle dos horários de serviço, da postura, 

compostura, uniformes e equipamentos empregados nas 
atividades operacionais da Guarda Municipal. 

d. Coordenar o suporte nas audiências, o registro e controle das 
fichas de antecedentes disciplinares, e a coleta de dados com a 

emissão de pronunciamentos pertinentes. 

 
Marque a alternativa que expressa corretamente a relação entre a  

Gerência e a respectiva atribuição funcional. 
 

(A) I-c; II-b; III-a; IV-d. 
(B) I-d; II-a; III-b; IV-c. 

(C) I-d; II-b; III-a; IV-c. 

(D) Todas as alternativas acima estão incorretas. 
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PROVA DE GEOGRAFIA URBANA 

 

QUESTÃO 31 

 

 
A Praça Raul Soares é uma das principais praças de Belo Horizonte. 

Construída em estilo francês, está situada na confluência das vias 

públicas: 

 
(A) Avenida Olegário Maciel, Avenida Paraná, Avenida Augusto de Lima 

e Avenida Amazonas. 

(B) Avenida Olegário Maciel, Avenida Augusto de Lima, Avenida 
Amazonas e Rua Santa Catarina. 

(C) Avenida Olegário Maciel, Avenida Augusto de Lima, Avenida Bias 
Fortes e Avenida Amazonas. 

(D) Avenida Olegário Maciel, Rua Rio Grande do Sul, Avenida Augusto 
de Lima e Avenida Amazonas. 
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QUESTÃO 32 

 
Em relação à cidade de Belo Horizonte, marque a alternativa 

INCORRETA. 

 
(A) Foi considerada a metrópole com melhor qualidade de vida da 

América Latina pela ONU. 
(B) Foi considerada entre as cem melhores do mundo para se viver. 
(C) Ostenta o título de “Cidade Dormitório” da Região Metropolitana. 

(D) Possui, ainda, o diploma de “Cidade Modelo da Área Ambiental”. 

 
QUESTÃO 33 

 
Marque a alternativa abaixo que NÃO é característica do Palácio da 

Liberdade de Belo Horizonte. 

 
(A) Reflete a influência do estilo inglês na arquitetura da capital, com 

requintes de acabamento. 
(B) A escada de ferro e estruturas metálicas foram importadas da 

Bélgica. 
(C) Destacam-se os jardins em estilo rosal, de Paul Villon. 

(D) Destacam-se o Salão de Banquete à Luís XV e as pinturas do Salão 
Nobre, uma homenagem às artes, e o grande painel de Antônio 

Parreira. 
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QUESTÃO 3 4 

 
Para deslocar do centro de Belo Horizonte ao Aeroporto de Confins, você 

utiliza a “Linha Verde”, por meio da rodovia: 

 
(A) MG 030. 
(B) MG 010. 

(C) MG 024. 

(D) MG 020. 

 
QUESTÃO 3 5 

 
Belo Horizonte NÃO se limita territorialmente com o seguinte município  

da Região Metropolitana: 

 
(A) Brumadinho. 
(B) Betim. 
(C) Ribeirão das Neves. 

(D) Ibirité. 
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QUESTÃO 36 

 

 
A “Cidade Administrativa” do Estado de Minas Gerais, recentemente 

inaugurada, localiza-se no município de: 

 
(A) Lagoa Santa. 

(B) Belo Horizonte. 
(C) Vespasiano. 

(D) Santa Luzia. 

 
QUESTÃO 37 

 
Entre as capitais dos Estados brasileiros, abaixo listadas, Belo Horizonte 

possui maior contigência populacional somente em relação à capital do 

Estado do: 

 
(A) Rio de Janeiro. 
(B) Bahia. 

(C) Ceará. 
(D) Paraná. 
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QUESTÃO 38 

 
O Parque das Mangabeiras é um dos roteiros turísticos de Belo Horizonte. 

Sobre ele, podemos dizer: 

 
I. Está localizado nas encostas da Serra do Curral, foi projetado pelo 

paisagista Burle Marx e inaugurado em 1971. 
II. É um dos maiores parques urbanos do país, com matas que 

ocupam a maior parte dos seus 2,3 milhões de m². 

III. Além de funcionar como centro de pesquisa e educação ambiental, 
aberto a todos da comunidade, dispõe de várias opções de lazer. 

IV. Possui três opções de visita: o Roteiro das Águas, o Roteiro da 
Mata e o Roteiro do Sol. 

 
Marque a alternativa CORRETA. 

 
(A) Apenas os itens I, II e III são verdadeiros. 
(B) Apenas os itens I, III e IV são verdadeiros. 

(C) Apenas os itens I, II e IV são verdadeiros. 

(D) Apenas os itens II, III e IV são verdadeiros. 
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QUESTÃO 39 

 
A Praça Sete de Setembro é o principal ponto de referência do centro de 

Belo Horizonte. Sobre o centro de Belo Horizonte, pode-se afirmar: 

 
I. Os prédios e construções do hipercentro da capital mineira 

apresentam estilos arquitetônicos diferentes. 
II. O Tribunal de Justiça, na Avenida Afonso Pena, nº. 1420, em estilo 

neoclássico, foi inaugurado em 1911. 
III. O elegante e luxuoso Automóvel Clube, na Avenida Afonso Pena, 

nº. 1934, foi construído na década de 20 para reunir a nata da 

sociedade mineira. 
IV. A sede da prefeitura da capital, localizada na Avenida Afonso Pena, 

nº. 1.212, tem características Art Decô com volumes geométricos 
no traçado da fachada. 

 
Marque a alternativa CORRETA. 

 
(A) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 
(B) Apenas os itens III e IV são verdadeiros. 
(C) Apenas os itens II, III e IV são verdadeiros. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 
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QUESTÃO 40 

 
Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

 

1. Roteiro Marcos da 
Modernidade 

(Pampulha). 

2. Roteiro Ofícios de Minas 
(Praça da Estação e Av. 

Afonso Pena/ Centro). 
3. Roteiro Sínteses de 

Minas (Mercado Central 
e Entorno). 

4. Roteiro Passado e 
Presente (Praça da 

Liberdade e Savassi). 

5. Roteiro Horizontes da 
Cidade (Serra do Curral 

e Mangabeiras). 

( ) Minascentro. 
( ) Museu das telecomunicações. 

( ) Igreja da Boa Viagem. 

( ) Praça da Estação. 
( ) Casa do Baile. 
( ) Catedral da Fé. 

( ) Praça da Bandeira. 

( ) Museu de Escola de Minas Gerais. 

( ) Museu de Artes e Ofícios. 

( ) Museu de Arte. 
(   ) Rua do Amendoim. 

(    ) Museu Giramundo. 
( ) Jardim Japonês. 
( ) Diamond Mall. 

( ) Museu dos Brinquedos 

 
 
 

O preenchimento CORRETO da segunda coluna corresponde à 

enumeração: 
 

(A) 3, 
(B) 3, 
(C) 3, 

(D) 3, 

3 e 4. 
5 e 3. 
3 e 4. 

3 e 4. 
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PROVA DA HISTÓRIA DE BELO HORIZONTE 

QUESTÃO 41 

A transferência da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte, na época 

chamada “Cidade de Minas”, ocorreu em decorrência: 
 

I. da localização privilegiada de Belo Horizonte, num planalto central 

de Minas Gerais. 

II. das ótimas condições geográficas e o clima agradável de Belo 
Horizonte. 

III. da exploração excessiva do ouro e seu esgotamento, com a 
decadência da mineração em Ouro Preto, que foi perdendo seu 

prestígio como Capital. 
IV. da imposição política de Afonso Pena, então governador de Minas 

Gerais. 

 

Marque a alternativa CORRETA. 

 
(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

(C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

(D) Todas os itens estão corretas 
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QUESTÃO 4 2 

 

 
 

No brasão de Belo Horizonte, símbolo da cidade, aparecem duas datas: 17 

de dezembro de 1893 e 12 de dezembro de 1897, respectivamente, o dia 

em que ficou decidida a transferência da sede do governo e o dia da 

instalação oficial da nova capital. 

Em relação à transferência da capital mineira de Ouro Preto para Belo 

Horizonte, é CORRETO afirmar que: 

 
(A) foi consensual entre os moradores de Belo Horizonte e Ouro Preto. 

(B) foi nomeado um grupo da Nova Capital chefiada pelo engenheiro 

João Leite da Silva Ortiz para a mudança. 
(C) o nome oficial de Belo Horizonte só foi adotado definitivamente 

quatro anos mais tarde, em 1901. 
(D) carinhosamente Belo Horizonte ganhou vários apelidos com forma 

de facilitar a transferência para a nova capital. 
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QUESTÃO 43 

 

A construção da capital, ao final do século XIX, tinha como objetivo 

divulgar as ideias de modernidade e progresso, que refletiam mudanças 

que ocorriam no país e no exterior, principalmente no campo da 

arquitetura e do planejamento urbano. 

Marque a alternativa que NÃO corresponde a ideia de modernidade e 

progresso presente na construção de Belo Horizonte. 

 
(A) A fundação da capital mineira figurava, sem dúvida, nessa 

perspectiva de um projeto plantado no futuro. 

(B) A capital mineira foi construída em consonância com as novas 
tendências urbanas e em sintonia com a estratégia política da 

ordem, em especial, da Europa à época. 

(C) A demolição da antiga Matriz de Boa Viagem na capital mineira e o 
propósito de se erguer uma nova igreja matriz no mesmo local. 

(D) A construção da capital mineira visava a implantação de uma 
cidade que primasse pela beleza, pela estética, pelos padrões 

arquitetônicos, sendo ao mesmo tempo espelho que refletisse a 
imagem do novo tempo que se instaurava no país. 
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QUESTÃO 4 4 

 
 

“PROIBIDO PISAR NO GRAMADO 
 

Talvez fosse o melhor dizer: 
 

PROIBIDO COMER O GRAMADO 
 

A prefeitura vigilante 
 

vela a soneca das ervinhas. 
 

E o capote preto do guarda é uma bandeira da noite. 

[estrelada de funcionários.” 

Carlos Drumonnd de Andrade – Reunião, 1971. 

 
 
 

Pode-se inferir, com base no texto acima, que o escritor Carlos Drumonnd 

de Andrade tinha preocupação: 

 
(A) em criticar a omissão da Prefeitura de Belo Horizonte com o meio 

ambiente. 

(B) com a preservação do espaço público, possivelmente uma praça 

pública através da prefeitura de Belo Horizonte. 
(C) destacar a importância do Guarda Municipal em proteger o 

patrimônio público. 
(D) fazer apologia do autoritarismo militar da época, em especial o 

vigilante noturno. 
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QUESTÃO 45 

 

A respeito de Belo Horizonte, pode-se dizer que foi inventada três vezes. 
 

I. A primeira vez foi a invenção política (1897-1914) – obra da 

república que queria demarcar o início de novos tempos, superar o 

passado colonial-imperial tido como fator de atraso e estagnação. 
II. A segunda foi a invenção mercantil (1914-1980) que culminou com 

a privatização de serviços, o domínio dos interesses econômicos, a 
modernização e a verticalização da cidade, a expansão da 

infraestrutura material e a industrialização. 
III. A terceira invenção é a social – que tendo antecedentes nas lutas 

sociais, que resistiram à tendência excedente, que marca o projeto 
da cidade desde o início, consolidou-se nos anos 80-90 pela 

emergência de uma série de iniciativas democráticas populares. 

 

Marque a alternativa CORRETA. 

 
(A) Apenas o item I é verdadeiro. 
(B) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 
(D) Todos os itens são verdadeiros. 
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QUESTÃO 4 6  

 
“Por que ruas tão largas? 

Por que ruas tão retas? 

... 

Cidade grande é isso? 

... 

Aqui tudo é exposto 

evidente 

cintilante. Aqui 

obrigam-me a nascer de novo, desarmado”. 

Carlos Drumonnd de Andrade –Boitempo II. 
 
 

 
Na crônica poética acima, o autor faz menção à cidade de Belo Horizonte: 

 
(A) como uma cidade igual as demais. 

(B) como uma cidade moderna, positivista, eugênica, que veio para 

romper com o passado. 
(C) que nasceu por acaso, como um símbolo ideológico cultural. 

(D) como um fruto espontâneo da aglomeração de casas levantadas 
por uma conjunção de interesses e posicionamento estratégico. 
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QUESTÃO 47 

 

O transporte com carros em Belo Horizonte está insuportável. Caso não 

seja tomada medida para diminuir o número de automóveis em BH e 

outras metrópoles brasileiras, o alardeado colapso será inevitável. 

Especialistas em transportes apostam como medidas eficazes para evitar 

o caos do trânsito de BH e cidades vizinhas: 

I. Elaboração de planejamento para crescimento ordenado da região 

metropolitana de Belo Horizonte. 

II. A implantação de um modelo intermodal como solução para 
desafogar o tráfego e melhorar o transporte na Capital. 

III. O transporte elétrico sobre trilhos que pode ser usado como 
alternativa ao metrô e, principalmente aos ônibus, situação inédita 

em BH. 
IV. A ampliação dos metrôs é um exemplo para o transporte de massa 

como acontece nas grandes metrópoles do país e do exterior. 

 

A partir das medidas acima listadas, pode-se dizer: 

 
(A) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 

(B) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 

(C) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 
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QUESTÃO 4 8 

 

Em relação à participação das associações de moradores nas lutas 

urbanas, pode-se dizer: 

I. que os dados existentes, desde a transferência da capital para Belo 
Horizonte até hoje, são bastante significativos para analisar a 

trajetória da melhoria urbana da cidade. 
II. que alguns partidos políticos tiveram relevância por incluírem em 

suas propostas partidárias a participação das associações. 

III. que a Igreja católica, em seu todo, incorporou-se de corpo e alma 
aos movimentos associativos, como ocorreu em outras partes do 

país. 
IV. todos os municípios que integravam a Região Metropolitana de 

Belo Horizonte em 1980 contavam com associações de base. 

 

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) Apenas o item IV está correto. 
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QUESTÃO 49 

 
De 1967 até 1979, os prefeitos de Belo Horizonte deixaram de ser eleitos 

para serem nomeados. Este período corresponde ao regime militar 

implantado no país. 

 
Assinale qual prefeito abaixo foi eleito pelo voto popular e não nomeado. 

 
(A) Dr. Célio de Castro. 
(B) Dr. Oswaldo Pieruccetti. 
(C) Dr. Luiz Verano. 

(D) Dr. Maurício de Freitas Teixeira Campos. 

 
QUESTÃO 50 

 
Estudos para o Plano Diretor de BH/2010 mostram: 

 
I. a concentração de estabelecimentos comerciais, industriais e de 

serviços na área central e suas imediações 

II. equipamentos sociais de saúde, educação e lazer bem distribuídos 
nas 9 (nove) regionais. 

III. que o nível de distribuição das atividades e equipamentos 

proporciona a mesma segregação social que o processo de 
metropolização e periferização cristalizou. 

IV. que temos duas cidades convivendo lado a lado: a cidade das 
classes média e alta, e a cidade da periferia com índices urbanos e 

sociais semelhantes ao da primeira. 

 
Com base nas informações acima, marque a alternativa CORRETA. 

 

(A) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 
(B) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 
(C) Apenas os itens III e IV são verdadeiros. 

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 
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