
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 
CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

AGENTE DE SEGURANÇA
Código: 101

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2.	 Use	a	Folha	de	Respostas	(versão	do	Candidato)	reproduzida	ao	final	deste	caderno	apenas	para	marcar	 

o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:

•	 Confira	seu	nome,	número	de	inscrição	e	cargo.
•	 Assine,	A TINTA,	no	espaço	próprio	indicado.

4. ATENÇÃO:	transcreva	no	espaço	apropriado	da	sua	FOLHA DE RESPOSTAS,	com	sua	caligrafia	usual,	
mantendo	as	letras	maiúsculas	e	minúsculas,	desconsiderando	aspas	e	autoria,	a	seguinte	frase:

“O livro é um mestre que fala, mas que não responde.” Platão

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5.	 Ao	transferir	as	respostas	para	a	Folha de Respostas:
•	 use	apenas	caneta	esferográfica	azul	ou	preta.
•	 preencha,	 sem	 forçar	 o	 papel,	 toda	 a	 área	 reservada	 à	 letra	 correspondente	 à	

resposta solicitada em cada questão.
•	 assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO	será	computada	se	houver	marcação	de	mais	de	uma	alternativa,	
questões não assinaladas ou rasuras. 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não	deve	ser	dobrada,	amassada	ou	rasurada.

ATENÇÃO:	O	tempo	de	duração	das	provas	abrange	a	assinatura	da	Folha	de	Respostas	e	a	 transcrição	das	respostas	do	Caderno	de	
Questões	da	Prova	Objetiva	(Folha	de	Respostas	e	rascunho)	para	o	Caderno	definitivo.	Deverá	ser	resguardado	o	Período	de	Sigilo,	não	
sendo	permitido	ao	candidato	 se	ausentar	em	definitivo	da	sala	de	provas	antes	de	decorridas	2	 (duas)	horas	do	 início	das	provas.	Os	
candidatos	não	poderão	utilizar,	em	hipótese	alguma,	lápis,	lapiseira,	corretivos,	borracha	ou	outro	material	distinto	do	constante	em	Edital.	
Quaisquer	acessórios	como	óculos	escuros,	boné,	chapéu,	gorro,	lenço	ou	similares	não	terão	seu	uso	permitido.	As	instruções	constantes	
no	Caderno	de	Questões	e	na	Folha	de	Resposta,	bem	como	as	orientações	e	instruções	expedidas	pela	FUNDEP	durante	a	realização	das	
provas,	complementam	este	Edital	e	deverão	ser	rigorosamente	observadas	e	seguidas	pelo	candidato.	Será	proibida,	durante	a	realização	
das	provas,	qualquer	espécie	de	consulta	ou	comunicação	entre	os	candidatos	ou	entre	estes	e	pessoas	estranhas,	oralmente	ou	por	escrito,	
assim	como	não	será	permitido	o	uso	de	livros,	códigos,	manuais,	impressos,	anotações	ou	quaisquer	outros	meios.	Será	proibido,	durante	
a	realização	das	provas,	fazer	uso	ou	portar,	mesmo	que	desligados,	telefone	celular,	relógios,	pagers,	beep,	agenda	eletrônica,	calculadora,	
walkman,	notebook,	palmtop,	gravador,	transmissor/receptor	de	mensagens	de	qualquer	tipo	ou	qualquer	outro	equipamento	eletrônico.	Findo	
o	horário-limite	para	a	realização	da	prova,	o	candidato	deverá	entregar	a	Folha	de	Respostas	da	Prova	Objetiva,	devidamente	preenchida	
e	assinada,	ao	Aplicador	de	Sala,	assim	como	o	Caderno	de	Provas.	Os	 três	últimos	candidatos	deverão	permanecer	na	sala	até	que	o	
último	candidato	termine	sua	prova,	devendo	todos	assinar	a	Ata	de	Ocorrências	da	sala,	atestando	a	idoneidade	da	fiscalização	das	provas,	
retirando-se	da	sala	de	prova	de	uma	só	vez.	

O Caderno de Questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico  
www.gestaodeconcursos.com.br, no primeiro dia útil subsequente à data de realização da prova.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a)	Candidato(a),

Antes	 de	 começar	 a	 fazer	 a	 prova,	 confira	 se	 este	 caderno	 contém,	 ao	 todo,	 
35 (trinta e cinco) questões	de	múltipla	escolha,	cada	uma	constituída	de	4	(quatro)	
alternativas	de	respostas,	assim	distribuídas:	10 (dez) questões de Língua Portuguesa,	
10 (dez) questões de Matemática e Raciocínio Lógico,	 10 (dez) questões de 
Conhecimentos Gerais e 5 (cinco) questões de Legislação,	 todas	 perfeitamente	
legíveis.

Havendo	algum	problema,	informe	imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome	as	providências	necessárias.

Caso	não	observe	essa	recomendação,	não	lhe	caberá	qualquer	reclamação	ou	recursos	
posteriores.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 1

Os estigmas deixados pela varíola do macaco

Embora	a	varíola	cause	principalmente	 lesões	na	pele	
e	febre,	as	pessoas	que	a	tiveram	sofrem	repercussões	
psicológicas	 relacionadas	 à	 doença,	 segundo	 vários	
pacientes e médicos.

“Você	 não	 sai	 ileso	 de	 uma	 doença	 que	 lhe	 causou	
muitos	danos,	trancado	por	três	semanas	e,	além	disso,	
tem	o	peso	da	discriminação”,	diz	Corentin	Hennebert,	
27	anos,	um	dos	“primeiros	casos”	na	França.

Desde	 que	 se	 recuperou,	 outros	 pacientes	 também	
lhe	 falaram	 sobre	 o	 “preço	 psicológico”	 da	 doença.	
“Há	um	sofrimento	psicológico	que	está	ligado	a	vários	
fatores”,	explica	Nathan	Peiffer-Smadja,	especialista	em	
infecções	do	hospital	Bichat,	em	Paris,	que	coordena	um	
estudo	clínico	em	pacientes	infectados.

Por	um	lado,	a	“dor”	e	as	possíveis	“sequelas,	sobretudo	
estéticas”,	e,	por	outro,	o	fato	de	sofrer	de	“uma	doença	
que	as	pessoas	nunca	ouviram	 falar”,	 que	ocorre	 dois	
anos	 após	 o	 início	 da	 pandemia	 de	 Covid-19,	 e	 que	
requer	um	isolamento	de	três	semanas.

AFP.	Os	estigmas	deixados	pela	varíola	do	macaco.	In:	
Diário de Pernambuco.	28	ago.	2022.	Disponível	em:	https://

www.diariodepernambuco.com.br/noticia/brasil/2022/08/os-
estigmas-deixados-pela-variola-do-macaco.html.	 

Acesso	em:	29	ago.	2022.

De	acordo	com	o	texto,	uma	repercussão	da	varíola	do	
macaco	que	tem	atingido	alguns	pacientes	é a(o)

A) desordem	 psicológica,	 proveniente	 da	 ação	 do	
vírus	no	corpo	humano.

B)	 lesão	 na	 pele,	 semelhante	 àquela	 ocorrida	 na	
contaminação	da	Covid-19.

C) sofrimento	 psicológico,	 devido	 a	 isolamento,	
dano	estético	e	discriminação.

D)	 aparecimento	de	sequela	respiratória	decorrente	
de comorbidade do paciente.

QUESTÃO 2

Soneto do amigo

Enfim,	depois	de	tanto	erro	passado 
Tantas	retaliações,	tanto	perigo 
Eis	que	ressurge	noutro	o	velho	amigo 
Nunca	perdido,	sempre	reencontrado. 
 
É	bom	sentá-lo	novamente	ao	lado 
Com olhos que contêm	o	olhar	antigo 
Sempre	comigo	um	pouco	atribulado 
E	como	sempre	singular	comigo.

MORAES,	Vinicius	de.	Soneto do amigo.	Disponível	em:	
https://www.pensador.com/soneto_do_amigo/.	 

Acesso	em:	15	ago.	2022.

O	que	justifica	a	forma	de	registro	do	termo	grifado	é	a

A) determinação	do	Acordo	Ortográfico.
B)	 concordância com o adjetivo.
C) flexão	de	gênero	do	verbo.
D)	 flexão	de	número	do	verbo.	

QUESTÃO 3

Disponível	em:	https://www.deliciastododia.com.br/bolos-e-
tortas/bolo-de-caneca-com-gotas/.	Acesso	em:	15	ago.	2022.

Um	 elemento	 que	 caracteriza	 o	 gênero	 desse	 
texto	é	a(o)

A) divisão em partes.
B)	 uso da norma culta.
C) linguagem	coercitiva.
D)	 ausência	de	pontuação.

QUESTÃO 4

A cartomante

HAMLET	observa	a	Horácio	que	há	mais	causas	no	céu	
e	na	terra	do	que	sonha	a	nossa	filosofia.	Era	a	mesma	
explicação	que	dava	a	bela	Rita	ao	moço	Camilo,	numa	
sexta-feira	 de	 novembro	 de	 1869,	 quando	 este	 ria	
dela,	por	ter	 ido	na	véspera	consultar	uma	cartomante;	 
a	diferença	é	que	o	fazia	por	outras	palavras.

–	 Ria,	 ria.	 Os	 homens	 são	 assim;	 não	 acreditam	 em	
nada.	Pois	saiba	que	fui,	e	que	ela	adivinhou	o	motivo	
da	 consulta,	 antes	mesmo	 que	 eu	 lhe	 dissesse	 o	 que	
era.	 Apenas	 começou	 a	 botar	 as	 cartas,	 disse-me:	 
“A	senhora	gosta	de	uma	pessoa...”	Confessei	que	sim,	
e	 então	ela	 continuou	a	botar	 as	 cartas,	 combinou-as,	 
e	no	fim	declarou-me	que	eu	tinha	medo	de	que	você	me	
esquecesse,	mas	que	não	era	verdade.

ASSIS,	Machado	de.	A cartomante.	Disponível	em:	http://
www.biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://www.biblio.com.br/

conteudo/machadodeassis/acartomante.htm.  
Acesso	em:	15	ago.	2022.

No	fragmento	de	Machado	de	Assis,	é(são)	empregado(s)	
o(s) discurso(s)

A) direto,	apenas.
B)	 direto e indireto.
C) indireto,	apenas.
D)	 direto e indireto livre.



4

QUESTÃO 5

BECK,	Alexandre.	Armandinho.	Disponível	em:	https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/163269348904/tirinha-original.	 
Acesso	em:	15	ago.	2022.

Na	tirinha,	o	que	justifica	a	diferença	entre	os	termos	usados	é	uma	variação	do	tipo

A) etária.
B)	 social.
C) regional.
D)	 contextual.

QUESTÃO 6

Disponível	em:	http://profdiafonso.blogspot.com/2011/03/denatran-apela-para-pegacao-em-campanha.html.	Acesso	em:	15	ago.	2022.

Para	construir	sua	mensagem,	o	cartaz	emprega	um	recurso	linguístico	conhecido	como

A) polissemia,	explorando	o	duplo	sentido	do	termo	“pegar”.
B)	 aproximação,	associando	carnaval	e	irresponsabilidade.
C) inferência,	sugerindo	que	o	Rio	tem	um	trânsito	perigoso.
D)	 metáfora,	evidenciando	a	comparação	entre	táxi	e	ônibus.
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QUESTÃO 7

Maior efeito da política de cotas ainda está por vir

Diversos	 estudos	 demonstram	 que	 a	 Lei	 [de	
Cotas]	 obteve	 êxito	 no	 processo	 de	 inclusão	 dos	
mais	 desfavorecidos	 sem	 que	 houvesse	 perda	 de	
qualidade	nas	universidades.	Em	um	 trabalho	 recente,	
pesquisadores	da	Universidade	Stanford	mostraram	que	
os	 ganhos	 de	 renda	 e	 na	 qualidade	 da	 formação	 dos	
alunos	cotistas	supera	a	perda	daqueles	que	não	foram	
selecionados no processo seletivo em uma universidade 
federal	 (Affirmative	 Action	 in	 Centralized	 College	
Admission	Systems:	Evidence	from	Brazil,	2021).

FRANÇA,	Michael.	Maior	efeito	da	política	de	cotas	ainda	
está	por	vir.	Folha de S. Paulo.	Colunas,	29	ago.	2022.	

Disponível	em:	https://www1.folha.uol.com.br/colunas/michael-
franca/2022/08/maior-efeito-da-politica-de-cotas-ainda-esta-

por-vir.shtml.	Acesso	em:	29	ago.	2022.

Qual	é	a	função	dos	parênteses	no	texto?	

A) Evitar	os	excessos	de	vírgulas	no	período	final	
do	artigo.

B)	 Introduzir	 uma	 informação	 nova	 que	 será	
discutida depois.

C) Enfatizar	uma	opinião	do	autor	sobre	o	assunto	
abordado.

D)	 Apresentar o nome do estudo a que o autor  
fez	referência.

QUESTÃO 8

Disponível	em:	http://www.ivancabral.com/2009/11/charge-do-
dia-falta-de-medico.html.	 

Acesso	em:	15	ago.	2022.

Na	charge,	o	vocábulo	“seu”	é	classificado	como

A) pronome demonstrativo.
B)	 substantivo masculino.
C) substantivo abstrato.
D)	 pronome possessivo.

QUESTÃO 9

[...]	Considere	que	estamos	na	 revolução	digital.	Muito	
rapidamente,	 as	 atividades	 profissionais	 passíveis	 de	
serem	 realizadas	 por	 máquinas	 serão	 automatizadas.	
[...]

Se	 por	 um	 lado	 a	 revolução	 digital	 é	 uma	 ameaça,	 
por	 outro	 é	 uma	 enorme	 oportunidade.	 A	 tecnologia	
permite	a	uma	educação	inclusiva	e	de	qualidade	chegar	
de	 forma	 mais	 rápida	 e	 uniforme	 em	 todas	 as	 quase	 
185	mil	escolas	do	país.	[...]	A	tecnologia	também	facilita	 
a	adoção	de	metodologias	instrucionais	que	desenvolvam	
conhecimentos	 e	 competências	 demandadas	 neste	
século,	incluindo-se	letramento	digital.

Não	 existe	 país	 desenvolvido	 que	 não	 tenha	 investido	
com	eficiência	na	educação.	Ainda	assim,	se	fala	pouco	
do	crescimento	educacional	no	Brasil,	em	meio	a	esse	
mar	de	agendas	institucionais	negativas.	

SHAYER,	Fernando.	Em	busca	do	tempo	perdido	na	
educação.	In:	Hoje em Dia.	Opinião,	27	ago.	2022.	Disponível	
em:	https://www.hojeemdia.com.br/opiniao/opiniao/em-busca-

do-tempo-perdido-na-educac-o-1.917634.	 
Acesso	em:	27	ago.	2022.	

O	 texto	 mescla	 trechos	 opinativos	 e	 informativos.	 
Um	fragmento	que	expõe	uma	opinião	do	autor	é:

A) “Muito	 rapidamente,	 as	 atividades	 profissionais	
passíveis	 de	 serem	 realizadas	 por	 máquinas	
serão	automatizadas”.

B)	 “Se	 fala	 pouco	 do	 crescimento	 educacional	
no	 Brasil,	 em	 meio	 a	 esse	 mar	 de	 agendas	
institucionais	negativas”.

C) “A	tecnologia	permite	a	uma	educação	inclusiva	
e	de	qualidade	 chegar	de	 forma	mais	 rápida	e	
uniforme	 em	 todas	 as	 quase	 185	 mil	 escolas	 
do	país”.

D)	 “A	 tecnologia	 também	 facilita	 a	 adoção	 de	
metodologias	 instrucionais	 que	 desenvolvam	
conhecimentos	 e	 competências	 demandadas	
neste	século”.

QUESTÃO 10

Coração de Dom Pedro I chega ao Brasil para 
Bicentenário da Independência

O	coração	de	Dom	Pedro	I	chegou	ao	Brasil	na	manhã	
desta	 segunda-feira	 (22),	 para	 as	 comemorações	
do	Bicentenário	da	Independência.

O	 recipiente	 com	 o	 órgão	 embalsamado	 do	 antigo	
imperador	 pousou	 na	Base	Aérea	 de	Brasília	 em	uma	
aeronave	da	Força	Aérea	Brasileira	(FAB).

Em	uma	viagem	cujas	despesas	foram	assumidas	pelo	
Brasil,	 é	 a	 primeira	 vez	 que	 o	 coração	 deixa	 Portugal	
desde	a	morte	de	Dom	Pedro	I,	em	1834.

LOPES,	Léo;	AMARAL,	Luciana.	Coração	de	Dom	Pedro	I	
chega	ao	Brasil	para	Bicentenário	da	Independência.	In:	CNN 

Brasil.	Nacional,	22	ago.	2022.	Disponível	em:	https://www.
cnnbrasil.com.br/nacional/coracao-de-dom-pedro-i-chega-ao-

brasil-para-bicentenario-da-independencia/.	 
Acesso	em:	22	ago.	2022.	

O	termo	destacado	no	texto	é	formado	pelo	processo	de

A) composição	por	justaposição.
B)	 composição	por	aglutinação.
C) derivação	parassintética.
D)	 derivação	imprópria.
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Em	 um	 projeto	 para	 a	 reforma	 de	 um	 teatro,	 
os	construtores	estão	avaliando	a	quantidade	de	fileiras	
e o	número	de	cadeiras	em	cada	fileira.	O	projeto	prevê	
que	 o	 teatro	 deverá	 ter	 754	 cadeiras	 dispostas	 em	 
13	fileiras.	

O	número	de	cadeiras	por	fileira	será

A) 13.
B)	 58.
C) 169.
D)	 754.

QUESTÃO 12

Foram	disponibilizados	 2.080	 ingressos	 para	 assistir	 a	
uma	partida	de	futebol.	Até	o	horário	do	início	da	partida,	
foram	vendidos	1.456	ingressos.	

A	 porcentagem	 de	 ingressos	 que	 não	 foram	 vendidos	 
é de

A) 10%.
B)	 30%.
C) 40%.
D)	 70%.

QUESTÃO 13

Um	 pomar	 foi	 dividido	 em	 10	 canteiros.	 Plantou-se	
bananeiras	 em	 três	 deles,	 goiabeiras	 em	 outros	 dois	
e	 mamoeiros	 em	 um	 outro	 canteiro.	 A	 fração	 que	
representa a parte não plantada desse pomar é

A) 

B)	

C) 

D)	

QUESTÃO 14

Bruno	e	Lucas	são	irmãos.	Bruno	é	4	anos	mais	velhos	
que	 Lucas	 e,	 hoje,	 a	 soma	 da	 idade	 desses	 irmãos	é 
igual	a	76.	

Qual é a	idade	de	Lucas	hoje?

A) 30 anos.
B)	 36	anos.
C) 38 anos.
D)	 40 anos.

QUESTÃO 15

Em	uma	avenida	de	uma	cidade,	estão	sendo	instalados	
48 postes em linha reta. A distância entre o primeiro 
poste	e	o	último	é	1,2	Km,	e	a	distância	entre	dois	postes	
vizinhos é sempre a mesma. 

A	distância,	em	metros,	entre	os	dois	postes	vizinhos	é

A) 25 metros.
B)	 40 metros.
C) 49	metros.
D)	 57 metros.

QUESTÃO 16

A	imagem	a	seguir	representa	a	planificação	de	um	cubo	
com	figuras	geométricas	em	suas	faces:

Nesse	cubo,	a	figura	da	face	oposta	à	face	que	contém	
um	círculo	é:

A) 

B)	

C) 

D)	

QUESTÃO 17

Considere este produto:

3	x	4	x	5	x	6	x	7

É correto	afirmar	que	o	dobro	desse	produto	é:

A) 3	x	4	x	5	x	6	x	14
B)	 3	x	8	x	10	x	6	x	7
C) 6	x	8	x	10	x	12	x	14
D)	 6	x	8	x	5	x	6	x	14
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QUESTÃO 18

Observe	as	figuras	a	seguir:

A	figura	que	é	diferente	das	demais	é	a

A) Figura	1.
B)	 Figura	2.
C) Figura	3.
D)	 Figura	4.

QUESTÃO 19

Observe	os	desenhos	a	seguir:

Que	número	falta	no	terceiro	desenho?

A) 80.
B)	 112.
C) 135.
D)	 195.	

QUESTÃO 20

Em	um	bairro,	foi	realizada	uma	pesquisa	sobre	poluição	sonora.	Foram	entrevistadas	240	pessoas,	que	responderam	
sobre	a	 intensidade	de	 ruídos	durante	o	dia	que	ouviam	em	seu	bairro.	O	gráfico	a	seguir	apresenta	o	 resultado	da	
pesquisa:

O	número	de	pessoas	que	considera	os	ruídos	intenso	é

A) 55.
B)	 67.
C) 108.
D)	 132.
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CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 21

Contagem,	 uma	 das	 principais	 cidades	 de	 Minas,	
conquistou	 ao	 longo	 de	 sua	 trajetória	 uma	 identidade	
peculiar,	que	mescla	 tradição	e	modernidade,	memória	
e desenvolvimento.

Disponível	em:	https://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/
comunicacao/atlascontagem.pdf.	Acesso	em:	25	ago.	2022.

Assinale	 a	 alternativa	 que	 contenha	 um	 exemplo,	
conforme	 apresentado	 no	 texto,	 de	 que	 a	 cidade	 de	
Contagem	 se	 tornou	 referência	 em	 “modernidade”	 e	
“desenvolvimento”.

A) A	cidade	passou	a	sediar	um	grande	complexo	
industrial.

B)	 A	cidade	apresenta	uma	extensa	área	rural	em	
torno do centro.

C) A	 cidade	 foi	 planejada	 estrategicamente	 pelos	
Senhores	Abóboras.

D)	 A	cidade	guarda	em	suas	origens	os	matizes	das	
cidades do interior mineiro.

QUESTÃO 22

Em	maio	de	2014,	a	Festa	de	Nossa	Senhora	do	Rosário	
da	 Comunidade	 dos	 Arturos	 foi	 declarada	 patrimônio	
cultural	 imaterial	 de	 Minas	 Gerais,	 no	 contexto	 do	
Registro	 da	 Comunidade	 dos	 Arturos,	 em	 Contagem.	 
Foi	 o	 primeiro	 registro	 de	 uma	 comunidade	 tradicional	
como	 patrimônio	 cultural,	 fato	 que	 ampliou	 a	 noção	
da	 categoria	 de	 lugares	 e	 que	 possibilita	 outros	
reconhecimentos.	 A	 comunidade	 é	 responsável	 pela	
manutenção	de	diversos	bens	culturais,	como	a	Festa	do	
João	do	Mato,	a	Festa	da	Abolição,	o	conhecimento	sobre	
as	plantas,	a	Folia	de	Reis,	o	Congado,	as	Guardas	de	
Congo	e	Moçambique	e	a	sua	cozinha	tradicional.	Além	
da	 Festa	 de	 Nossa	 Senhora	 do	 Rosário	 dos	 Arturos,	
também	foram	reconhecidos	o	Reinado	/	Congado	dos	
Arturos	e	o	Rito	da	Benzeção	nos	Arturos,	bens	culturais	
também	relacionados	à	Comunidade	dos	Arturos.

Disponível	em:	http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/
programas-e-acoes/patrimonio-cultural-protegido/bens-

registrados/details/2/2/bens-registrados-comunidade-dos-
arturos.	Acesso	em:	22	ago.	2022.

A	 tradicional	 Comunidade	 dos	 Arturos,	 sediada	 em	
Contagem,	é	responsável	pela	manutenção	de	diversos	
bens	culturais,	ritos	e	tradições	herdadas	de	um	passado	
marcado pela

A) urbanização.
B)	 modernização.
C) escravidão.
D)	 industrialização.

QUESTÃO 23

Atualmente,	 a	 cidade	 [Contagem]	 conta	 com	 um	
calendário	 rico	 de	 festas	 e	 manifestações	 de	 origem	
africana	 [...].	 Além	 disso,	 a	 cidade	 abriga	 outras	
manifestações	 religiosas	 de	 matrizes	 africanas,	 que	
ocorrem	 frequentemente	 nas	 diversas	 regionais	 da	
cidade,	nos	terreiros	de	umbanda	e	do	candomblé.

Disponível	em:	https://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/
comunicacao/atlascontagem.pdf.	Acesso	em:	25	ago.	2022.

A	 origem	 das	 festividades	 da	 cidade	 de	 Contagem,	
apresentadas	no	texto,	está	relacionada	a	um	contexto	
econômico	de	Minas	Gerais,	caracterizado	pelo(a)

A) crescimento	 da	 pecuária,	 que	 estimulou	 uma	
cultura sertaneja e popular.

B)	 processo	de	êxodo	rural,	que	trouxe	a	formação	
de	núcleos	urbanos	de	africanos.	

C) início	 do	 processo	 de	 industrialização,	 
que	contou	com	a	participação	de	imigrantes.

D)	 atividade	 mineradora,	 que	 se	 baseava	 no	
emprego	de	mão	de	obra	de	escravizados.

QUESTÃO 24

Disponível	em:	https://www.portal.contagem.mg.gov.br/portal/
noticias/0/3/76039/programa-sem-limites-garante-inclusao-e-
cidadania-a-pessoas-com-deficiencia-e-mobilidade-reduzida-

no-municipio/.	Acesso	em:	26	ago.	2022.

O	 registro	 fotográfico	 se	 relaciona	 ao	 Serviço	 de	
Transporte	Especial	Sem	Limite,	que	realiza	o	translado	
de	pessoas	com	deficiência	física	ou	mobilidade	reduzida	
do	 município	 de	 Contagem	 para	 escolas	 e	 locais	 de	
tratamentos médicos. 

Essa	iniciativa	reforça	os	princípios	de	cidadania,	ao

A) facilitar	 aos	 credenciados	 o	 acesso	 à	 saúde	 e	 
à	educação.

B)	 garantir	 o	 lazer	 de	 pessoas	 com	 dificuldades	 
de mobilidade.

C) assegurar	o	fim	do	preconceito	contra	as	pessoas	
com	alguma	deficiência.

D)	 promover	 uma	 forma	 de	 inclusão	 por	 meio	 de	
serviços	privados	de	qualidade.
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QUESTÃO 25

No	dia	21	de	abril,	 comemora-se	o	Dia	de	Tiradentes.	
O	 feriado	 faz	alusão	à	morte	do	mineiro	Joaquim	José	
da	 Silva	 Xavier,	 mais	 conhecido	 na	 história	 nacional	
como	 Tiradentes,	 o	 herói	 da	 Inconfidência	 Mineira.	 
A	Inconfidência	Mineira,	ou	Conjuração	Mineira,	foi	uma	
revolta,	em	1789,	de	caráter	 republicano	e	separatista,	
organizada	 pela	 elite	 socioeconômica	 da	 capitania	 de	
Minas	Gerais	contra	o	domínio	colonial	português.

	Disponível	em:	https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/
qual-e-a-origem-e-o-significado-do-feriado-de-tiradentes/.	

Acesso	em:	20	ago.	2022.

Sobre	 o	 tradicional	 feriado	 apresentado	 no	 texto,	 
é	correto	afirmar:

A) O	 feriado	municipal	é	uma	 forma	de	exaltar	os	
heróis	populares	da	tradição	local.

B)	 O	 Dia	 de	 Tiradentes	 se	 tornou	 um	 feriado	
nacional que relembra a luta pela liberdade.

C) Para	valorizar	a	cultura	mineira,	são	necessárias	
iniciativas	 de	 reconhecimento	 do	 Dia	 de	
Tiradentes.

D)	 A	 Inconfidência	 Mineira	 ganhou	 destaque	 na	
história	do	país	por	 representar	um	movimento	
feito	pelo	povo.

QUESTÃO 26

Patrimônio	 de	Ouro	 Preto,	 na	Região	Central,	 o	 Solar	
Baeta	 Neves	 foi	 a	 primeira	 construção	 em	 estilo	
neocolonial	da	cidade	eleita	como	Patrimônio	Cultural	da	
Humanidade.	Erguido	no	início	do	período	republicano,	
o	 marco	 da	 arquitetura	 neocolonial	 de	 Ouro	 Preto	 foi	
soterrado	e	destruído	por	um	deslizamento	de	terra	do	
Morro	da	Forca,	em	13	de	 janeiro	de	2022,	provocado	
pelas	 intensas	 chuvas.	 A	 construção,	 tombada	 pelo	
Instituto	 do	 Patrimônio	 Histórico	 e	 Artístico	 Nacional	
(IPHAN),	 foi	 completamente	 restaurada	 pelo	 órgão	
federal	 em	 2010,	 mas	 interditada	 em	 2012,	 devido	
ao	 risco	 de	 deslizamento	 de	 terra	 nas	 imediações.	 
A	interdição	era	para	preservar	o	casarão	de	um	possível	
deslizamento	de	terra	e	preparar	ações	para	evitar	que	
tal	fato	ocorresse.

Disponível	em:	https://www.conhecaminas.com/2022/06/o-
solar-baeta-neves-em-ouro-preto.html.  
Acesso	em:	29	ago.	2022	(adaptado).

Sobre	 a	 destruição	 do	 Solar	 Baeta	 Neves,	 patrimônio	
tombado	pelo	Instituto	do	Patrimônio	Histórico	e	Artístico	
Nacional	(IPHAN),	é	correto	afirmar:

A) O	 clima	 seco	 na	 região	 despreocupou	 os	
órgãos	responsáveis	por	cuidar	dos	patrimônios	 
de Minas.

B)	 O	 Solar	 Baeta	 Neves	 representava	 uma	
construção	 recente,	o	que	 justificava	a	 falta	de	
iniciativas	de	preservação.

C) Faltaram	 iniciativas	efetivas	de	preservação	do	
patrimônio,	 já	 que	 o	 deslizamento	 foi	 previsto	
anos	antes	da	tragédia.

D)	 Janeiro	 é	 um	 mês	 com	 pouca	 incidência	 de	
chuvas	 em	 Minas	 Gerais,	 por	 isso	 a	 tragédia	
surpreendeu a sociedade.

QUESTÃO 27

“Grilagem”	 é	 a	 prática	 criminosa	 que	 envolve	 invadir,	
ocupar,	 lotear	 e	 obter	 ilicitamente	 a	 propriedade	 de	
terras	públicas	ou	de	terceiros	sem	autorização	do	órgão	
competente	e	em	desacordo	com	a	legislação.	Colocado	
de	forma	simples:	é	a	invasão	de	terras		para	apropriação	
particular,	por	meio	de	desmatamento	e	violência,	com	
ou	sem	fraude	documental.

Disponível	em:	https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/
areas_prioritarias/amazonia1/ameacas_riscos_amazonia/
desmatamento_na_amazonia/grilagem_na_amazonia/.		

Acesso em: 1 set. 2022. (adaptado).

O	texto	apresenta	uma	definição	de	grilagem	de	terras,	
uma	 prática	 criminosa	 existente	 no	 Brasil.	 Uma	 grave	
consequência	da	ação	da	grilagem	de	terras	é	a(o)

A) regularização	da	posse	de	 terra,	em	virtude	da	
pressão dos invasores. 

B)	 expulsão	de	populações	nativas	com	o	emprego	
da	violência.

C) impossibilidade	de	explorar	economicamente	as	
terras ocupadas.

D)	 prejuízo	 econômico	 com	 o	 reflorestamento	
realizado	pelos	grileiros.

QUESTÃO 28

A	 reciclagem	 é	 uma	 atividade	 econômica	 que	 deve	
ser vista como um elemento dentro do conjunto de 
atividades	 integradas	 no	 gerenciamento	 dos	 resíduos,	
não	se	traduzindo,	portanto,	como	a	principal	“solução”	
para	o	lixo,	já	que	nem	todos	os	materiais	são	técnica	ou	
economicamente	recicláveis	[...].	A	educação	ambiental	
tem	se	mostrado	a	chave	fundamental	para	o	sucesso	dos	
programas	de	reciclagem,	pois	propicia	a	aprendizagem	
do	cidadão	sobre	o	seu	papel	como	gerador	de	resíduos,	
atingindo	 escolas,	 repartições	 públicas,	 residências,	
escritórios,	fábricas,	lojas,	enfim,	todos	os	locais	onde	os	
cidadãos	geram	resíduos.

Disponível	em:	http://www.deecc.ufc.br/Download/
Gestao_de_Residuos_Solidos_PGTGA/Apostila_Gestao_e_

Gerenciamento_de_RS_Schalch_et_al.pdf.	 
Acesso em: 1 set. 2022.

Sobre	 a	 compreensão	 do	 conceito	 de	 reciclagem	
apresentado	no	texto,	é	correto	afirmar:

A) A	dificuldade	do	mercado	em	aceitar	os	produtos	
reciclados	 está	 ligada	 à	 baixa	 qualidade	 
e durabilidade.

B)	 O	fato	de	nem	todo	resíduo	ser	reciclável	torna	
a	 reciclagem	 ineficaz	 no	 gerenciamento	 dos	
resíduos	urbanos.

C) Os	 longos	 anos	 de	 investimento	 na	 educação	
ambiental	combateram	os	riscos	de	degradação	
do meio ambiente.

D)	 A	reciclagem	é	uma	das	fases	do	gerenciamento	
dos	 resíduos,	 demandando	 outras	 iniciativas	
para	lidar	com	os	problemas	do	lixo.
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QUESTÃO 29

Disponível	em:	https://suportegeografico77.blogspot.
com/2018/02/mapas-para-colorir-minas-gerais.html.	 

Acesso	em:	26	ago.	2022.

Sobre	 o	 mapa	 das	 mesorregiões	 de	 Minas	 Gerais,	 
é	correto	afirmar:

A) A	 região	 do	 Jequitinhonha	 é	 a	 mais	 populosa	
do estado de Minas Gerais por ser a  
mais desenvolvida.

B)	 A	 Metropolitana	 de	 Belo	 Horizonte	 é	 a	 região	
do estado de Minas Gerais com a maior 
concentração	industrial.

C) As	 características	 socioeconômicas	 entre	 as	
mesorregiões	são	semelhantes	em	decorrência	
da	extensão	pequena	do	estado	mineiro.

D)	 O	 Vale	 do	 Rio	 Doce	 recebe	 um	 grande	 fluxo	
populacional	vindo	de	regiões	estagnadas,	como	
a	Metropolitana	de	Belo	Horizonte.

QUESTÃO 30

Ser	 negro	 no	Brasil	 é	 conviver	 com	o	 preconceito	 e	 a	
desigualdade.	O	silêncio	em	torno	desse	fato	não	ajuda	
em	 nada	 o	 país:	 precisamos,	 pois,	 falar	 de	 racismo.	 
No	Dia	da	Consciência	Negra,	Veja convidou	oito	negros	
de	 diferentes	 realidades,	 profissões	 e	 experiências	
para	 contar	 sobre	 sua	 perspectiva	 como	 é	 ser	 negro	
no	 Brasil.	Mesmo	 sendo	maioria	 da	 população	 –	 54%	
dos	 brasileiros	 são	 negros	 –,	 todos	 convergem	 para	
uma	 mesma	 narrativa:	 a	 luta	 diária	 contra	 o	 racismo,	
preconceito,	 a	 intolerância	 religiosa	 e	 as	 diferenças	
sociais e raciais em pleno século 21.

Disponível	em:	https://veja.abril.com.br/tveja/ultima-edicao/
como-e-ser-negro-no-brasil/.	Acesso	em:	18	ago.	2022.

O	texto	mostra	uma	iniciativa	importante	de	um	veículo	
de	 comunicação	 brasileiro.	 Os	 dados	 apresentados	
nesse	texto	demonstram	que

A) a	 luta	 e	 a	 resistência	 dos	 negros	 no	 passado	
brasileiro	 ainda	 são	 necessárias	 na	 sociedade	
contemporânea.

B)	 o	 Dia	 da	 Consciência	 Negra	 foi	 criado	 para	
lembrar	 que	 mais	 da	 metade	 da	 população	
brasileira	é	negra.

C) a	 resistência	 de	 pessoas	 escravizadas	 na	
América	Portuguesa	promoveu	uma	consciência	
solidária	nos	dias	atuais.

D)	 a	 ausência	 de	 dados	 concretos	 é	 responsável	
pelos	questionamentos	sobre	a	permanência	do	
racismo	após	a	abolição	da	escravidão.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 31

Conforme	previsto	no	art.	4º	da	Lei	Orgânica,	não está	
incluído	 entre	 os	 objetivos	 prioritários	 do	município	 de	
Contagem:

A) Preservar	 a	 sua	 identidade	 cultural	 e	 artística,	
registrando-a,	divulgando-a	e	valorizando-a.

B)	 Assegurar	 a	 permanência	 da	 cidade	 como	
espaço	 viável	 e	 de	 vocação	 histórica,	 que	
possibilite	o	efetivo	exercício	da	cidadania.

C) Colaborar com as sociedades empresariais 
na	 construção	 de	 uma	 sociedade	 livre,	 justa	 e	
solidária.

D)	 Proporcionar	 aos	 seus	 habitantes	 condições	
de	 vida	 compatíveis	 com	a	 dignidade	 humana,	
a	justiça	social,	a	liberdade	de	pensamento	e	o	
bem comum.
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QUESTÃO 32

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 as	 regras	
previstas	 no	 Regimento	 Interno	 da	 Câmara	 Municipal	
de	Contagem	e	assinale	 com	V	as	 verdadeiras	e	 com	 
F	as	falsas.

	 		 )( A	Câmara	 tem	sua	sede	no	Palácio	Quinze	de	
Novembro,	na	Praça	São	Vicente.

	 		 )( O	 mandato	 da	 Mesa	 terá	 duração	 de	 duas	
sessões	legislativas.

	 		 )( O	vereador	é	inviolável	no	exercício	do	mandato	
e	 na	 circunscrição	 do	 município,	 por	 suas	
opiniões,	palavras	e	votos.

	 		 )( Líder	 é	o	porta-voz	da	 respectiva	bancada	e	o	
intermediário	entre	esta	e	os	órgãos	da	Câmara.

Assinale	a	sequência	correta.

A) V F F F
B)	 F V V V
C) V V F F 
D)	 F F V V

QUESTÃO 33

Em	relação	às	regras	constantes	na	Lei	nº	2.160/1990,	
que	 dispõe	 sobre	 o	 Estatuto	 dos	 Servidores	 Públicos	
do	 Município	 de	 Contagem	 e	 dá	 outras	 providências,	
assinale a alternativa correta.

A) Quadro	 é	 o	 conjunto	 de	 atribuições	 e	
responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional	 e	 que	 devem	 ser	 cometidas	 a	 
um servidor.

B)	 Os	cargos	públicos	são	criados	por	decreto	do	
prefeito,	com	denominação	própria	e	vencimento	
pago	pelo	município.

C) A	nomeação	 para	 cargo	 de	 carreira	 independe	
de	 prévia	 habilitação	 em	 concurso	 público	 de	
provas	e	títulos.

D)	 Função	 pública	 é	 o	 conjunto	 de	 atribuições	 e	
responsabilidades,	 não	 integrante	 de	 carreira,	
provida	 em	 caráter	 transitório,	 nas	 hipóteses	
autorizadas por lei.

QUESTÃO 34

De	 acordo	 com	 a	 Lei	 Complementar	 nº	 312/2021,	 
que	institui	o	Plano	de	Carreira	dos	Servidores	Efetivos	
da	 Câmara	 Municipal	 de	 Contagem,	 dispõe	 sobre	 a	
estrutura	administrativa	da	Câmara	de	Contagem	e	dá	
outras	providências,	não	é	uma	competência	privativa	da	
Mesa da Câmara:

A) Atuar	 em	 defesa	 dos	 interesses	 da	 Câmara	
Municipal,	em	juízo	ou	na	esfera	administrativa.

B)	 Dirigir	 os	 trabalhos	 legislativos	 e	 tomar	 as	
providências	necessárias	à	sua	regularidade.

C) Aprovar	 a	 proposta	 do	 orçamento	 anual	 da	
secretaria	 da	 Câmara	 e	 encaminhá-la	 ao	 
Poder	Executivo.

D)	 Publicar,	mensalmente,	um	Diário	Oficial,	resumo	
do	demonstrativo	das	despesas	executadas	no	
período,	pela	Câmara.

QUESTÃO 35

Segundo	a	Lei	Complementar	nº	312/2021,	constituem	
objetivos	permanentes	do	Procon	Câmara,	exceto:

A) Receber,	 analisar,	 avaliar	 e	 apurar	 consultas	
e	 denúncias	 apresentadas	 por	 entidades	
representativas	 ou	 pessoas	 jurídicas	 de	 direito	
público	 ou	 privado	 ou	 por	 consumidores	
individuais.

B)	 Dar	 atendimento	 e	 orientação	 permanente	 aos	
consumidores	 sobre	 seus	 direitos	 e	 garantias,	
processando	 regularmente	 as	 reclamações	
fundamentadas.

C) Funcionar,	 no	 processo	 administrativo,	
como	 instância	 de	 conciliação	 e	 recorrer	 ao	
Poder	 Judiciário	 nos	 casos	 não	 resolvidos	
administrativamente.

D)	 Efetuar	 e	 disponibilizar	 aos	 consumidores	
pesquisa	de	preços	de	produtos	e	serviços.
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