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LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e a Proposta de Redação.

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 e da Redação:

•	 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:

“A esperança é o sonho do homem acordado.”	Aristóteles

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,	 a	 transcrição	das	 respostas	do	Caderno	de	
Questões	da	Prova	Objetiva	(Folha	de	Respostas	e	rascunho)	para	o	Caderno	definitivo	e	a	transcrição	da	Redação	para	o	Caderno	Definitivo	
de	Redação.	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,	 
40 (quarenta) questões	 de	 múltipla	 escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 
4	 (quatro)	 alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas:	 15 (quinze) questões  

de Língua Portuguesa,	  7 (sete) questões de Conhecimentos Gerais,	 8 (oito) 

questões de Legislação,	10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos e a 

Proposta de Redação,	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

INSTRUÇÃO: Leia	o	texto	I	a	seguir	para	responder	às	
questões de 1 a 10.

TEXTO I 

Saneamento nada básico

Parametrização centralizada no âmbito federal não 

necessariamente tornaria o processo mais eficiente

Desde	 a	 antiguidade,	 existe	 preocupação	 com	 o	
saneamento	básico	[...].	No	Brasil,	as	primeiras	iniciativas	
remontam a 1561.

De	 acordo	 com	 o	 Sistema	 Nacional	 de	 Informações	
de	 Saneamento	 (SNIS),	 dados	 de	 2017,	 83,5%	 da	
população	 brasileira	 tinham	 acesso	 a	 água	 tratada,	
52,4%	tinham	acesso	a	coleta	de	esgoto,	e	apenas	46%	
dos	esgotos	do	país	são	 tratados.	O	volume	médio	de	
perdas	ainda	se	encontra	em	38,3%.

As	 condições	 que	 não	 permitiram	 o	 desenvolvimento	
pleno	 do	 saneamento	 básico	 no	 país	 continuam	
presentes:	volume	incipiente	de	investimentos,	ausência	
de	planejamento	adequado,	experiências	malsucedidas	
de	 gestão	 e	 dificuldade	 para	 obter	 financiamentos	
e	 licenças	 para	 obras.	 Destas,	 somente	 a	 última	
apresentou	alguma	evolução	desde	o	Plano	Nacional	de	
Saneamento de 1971.

Dentre	 as	 dificuldades	 de	 planejamento,	 destaca-se	
o	 fato	 de	que	a	 titularidade	dos	 serviços,	 conforme	 lei	
11.445/07,	 é	 dos	 municípios.	 Logo,	 criar	 arcabouço	
regulatório,	planos	de	saneamento	e	 licitar	concessões	
é	uma	tarefa	hercúlea	para	a	gama	de	5.570	municípios	
existentes.	O	problema	é	grande;	o	diagnóstico,	antigo.	
Mas	 pouco	 se	 avançou	 desde	 a	 criação	 do	 marco	
regulatório.	Apresento	possíveis	soluções	para	contribuir	
com o debate.

Em	 primeiro	 lugar,	 é	 preciso	 que	 a	 reflexão	 sobre	 o	
marco	regulatório	ocorra	previamente.	As	duas	medidas	
provisórias	de	2018	e	2019	(844	e	868)	tiveram	vício	de	
origem,	 pois	 não	 foram	 fruto	 de	 uma	 discussão	 prévia	
com	 os	 principais	 agentes	 setoriais.	 Se	 empresas	 dos	
estados	de	SP,	MG	e	PR	foram	responsáveis	por	45%	dos	
investimentos	em	saneamento	no	país	em	2017,	e	65%	
ao	 somarmos	 as	 privadas,	 uma	 reflexão	 deveria	 partir	
delas,	juntamente	com	a	sociedade	civil	e	associações.

A	experiência	do	setor	elétrico	quando	da	criação	do	Novo	
Modelo é um exemplo a ser lembrado. Houve praticamente 

um ano de discussões prévias com ampla adesão que 

culminaram	com	as	MPs	144	e	145,	de	outubro	de	2003.	
De	exemplo	negativo,	temos	a	MP	579/12,	cuja	discussão	
prévia	 foi	 curta	 e	 circunscrita	 a	 agentes	 de	 mercado,	 
em	sua	maioria	eletrointensivos,	e,	portanto,	interessados	
em	redução	de	tarifas.	O	barato	saiu	caro,	e	a	redução	de	
18%	em	2013	foi	sucedida	por	aumentos	 tarifários	41%	
acima	da	inflação	de	2014	a	2018.

A	 solução	 proposta	 é	 a	 simplificação	 dos	 processos	 e	
a	 não	 concentração	 de	 responsabilidade	 na	 Agência	
Nacional	 de	 Águas	 (ANA)	 ou	 a	 criação	 de	 arcabouço	
regulatório	e	plano	de	saneamento	federais.

[...].

Em	segundo	 lugar,	deve-se	repensar	a	proposta	de	se	
criar um plano de saneamento nacional como norte para 

planos	municipais.	Essa	 abordagem	centralizada	 pode	

desconsiderar	 aspectos	 locais	 como	 características	
socioeconômicas	 do	 consumidor,	 estrutura	 dos	 ativos,	
distância	 a	 fontes	 de	 captação	 de	 água,	 topografia,	
restrições	 ambientais,	 entre	 outros.	 Enfim,	 não	
necessariamente	 uma	 parametrização	 centralizada	 no	
âmbito	 federal	 tornaria	 o	 processo	 mais	 eficiente	 ou	
atinente	às	características	locais.

Em	 terceiro	 lugar,	 por	 que	 não	 permitir	 que	 cada	
município	 baseie	 seu	 arcabouço	 regulatório	 em	
melhores	 práticas	 existentes	 e	 regras	 simplificadas	 de	
atualização	de	 tarifas,	qualidade	e	metas	de	cobertura	
dos	 serviços,	 além	 de	 penalidades	 claras	 e	 objetivas	
pelo não cumprimento destas?

Em	 quarto	 lugar,	 a	 criação	 de	 uma	 cartilha	 de	 regras	
de	 licitação	para	 auxiliar	municípios	 seria	 um	começo.	 
Os	dois	outros	pilares,	regulação	e	plano	de	saneamento,	
poderiam	 ser	 disponibilizados	 por	 instituições	
independentes.	 Dessa	 forma,	 o	 processo	 seria	
parametrizado	 de	 maneira	 simples,	 descentralizada	 e	
com custo baixo.

Investir	 em	 saneamento	 é	 processo	 civilizatório.	 
Não	 há	 necessidade	 de	 se	 trazer	 complexidades,	
quando	regras	e	melhores	práticas	já	existem	e	podem	
nortear	 prefeituras	 a	 melhorar	 a	 condição	 de	 vida	 de	
seus	habitantes	sem	uma	mão	visível	da	União.

PIRES,	Adriano.	Saneamento nada básico. Aesbe. 

Associação	Brasileira	das	Empresas	Estaduais	de	
Saneamento.	Disponível	em:	https://aesbe.org.br/novo/opiniao-

artigo-saneamento-nada-basico/.	 
Acesso	em:	27	ago.	2022.

QUESTÃO 1

O	 propósito	 comunicativo	 do	 texto	 “Saneamento	 nada	
básico”	é

A) discutir	 os	 problemas	 enfrentados	 pelo	 Brasil	
acerca	 do	 saneamento	 básico,	 apontando	
causas	e	possíveis	soluções	para	a	questão.	

B)	 divulgar	os	problemas	relativos	ao	saneamento	
básico	 no	 Brasil,	 sem	 entrar	 no	 mérito	 da	
culpabilização	e	das	possíveis	intervenções.

C) explicar	 a	 situação	 atual	 do	 Brasil	 no	 que	 se	
refere	 ao	 saneamento	 básico,	 expondo	 dados	
estatísticos	e	esclarecendo	as	normas	relativas	
ao tema.

D)	 informar	 os	 desafios	 do	 Brasil	 em	 relação	 ao	
saneamento	 básico,	 apresentando	 também	
os	pontos	em	que	o	país	 já	avançou	dentro	da	
temática.

QUESTÃO 2

No	texto,	o	autor	não	apresenta	como	causa	do	pouco	
avanço	 do	 Brasil	 em	 relação	 ao	 desenvolvimento	 do	
saneamento	básico

A) a	 responsabilidade	 dada	 aos	 municípios	 pelos	
serviços	de	saneamento.

B)	 a	dificuldade	dos	municípios	de	criar	planos	de	
saneamento.

C) os	precários	conjuntos	de	leis	relativos	ao	tema	
nos	municípios.

D)	 a	 impossibilidade	 de	 aprovar	 financiamentos	 e	
licenças	para	obras.
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QUESTÃO 3

Assinale	a	alternativa	em	que	a	oração	em	destaque	não	
exerce	a	função	sintática	apresentada	entre	parênteses.

A) “As	 condições	 que não permitiram o 
desenvolvimento pleno do saneamento 
básico no país	continuam	presentes.”	–	(adjunto	
adnominal)

B)	 “Em	 primeiro	 lugar,	 é	 preciso	 que a reflexão 
sobre o marco regulatório ocorra 
previamente.”	–	(sujeito)

C) “Apresento	 possíveis	 soluções	para contribuir 
com o debate.”	–	(adjunto	adverbial	consecutivo)

D)	 “Não	 há	 necessidade	 de se trazer 
complexidades	[...].”	–	(complemento	nominal)	

QUESTÃO 4

Em	relação	às	escolhas	estilísticas	do	texto	I,	analise	as	
afirmativas	a	seguir.

I. Há	 alternância	 de	 tempos	 verbais:	 o	 uso	
pretérito	 perfeito	 do	 indicativo	 predomina,	 mas	
é	acompanhado	em	alguns	trechos	pelo	uso	do	
tempo	presente,	sempre	com	valor	de	passado.

II. A escolha das palavras utilizadas no texto revela 

o	 uso	 da	 variedade	 social	 da	 língua,	 uma	 vez	
que	 a	 norma-padrão	 predominante	 no	 texto	 é	
coerente	com	o	veículo	de	publicação.

III. Há	predominância	do	uso	da	voz	ativa	do	verbo,	
com	algumas	ocorrências	da	voz	passiva.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	III,	apenas.
B)	 II	e	III,	apenas.
C) I	e	II,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 5

Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão 

destacada no trecho é usada como recurso coesivo 

referencial:

A) “Logo,	 criar	 arcabouço	 regulatório,	 planos	 de	
saneamento	 e	 licitar	 concessões	 é	 uma	 tarefa	
[...].”

B)	 “Em segundo lugar,	 deve-se	 repensar	 a	
proposta de se criar um plano de saneamento 

nacional	[...].”
C) “As	 duas	medidas	 provisórias	 de	 2018	 e	 2019	

(844	 e	 868)	 tiveram	 vício	 de	 origem,	pois não 

foram	fruto	de	uma	discussão	prévia	[...]”
D)	 “De	 exemplo	 negativo,	 temos	 a	 MP	 579/12,	

cuja	 discussão	prévia	 foi	 curta	e	 circunscrita	a	
agentes	de	mercado	[...].”

QUESTÃO 6

As	 relações	 entre	 as	 palavras	 se	 constituem	 como	
recurso	para	a	elaboração	de	períodos	mais	ou	menos	
complexos e detalhados. 

Releia o trecho do texto I:

“As	condições	que	não	permitiram	o	desenvolvimento 

pleno	 do	 saneamento	 básico	 no	 país	 continuam	
presentes: volume	 incipiente	 de	 investimentos,	
ausência	 de	 planejamento	 adequado,	 experiências 

malsucedidas	 de	 gestão	 e	 dificuldade para obter 

financiamentos	e	licenças	para	obras.”

Em	 relação	 aos	 determinantes	 dos	 substantivos	
destacados,	analise	as	afirmativas	a	seguir.

I. Apenas um substantivo em destaque é 

determinado	por	uma	oração	subordinada.
II. Quatro	 dos	 cinco	 substantivos	 têm	 como	

determinante	 uma	 locução	 adjetiva.	 Para	 cada	
um	deles	há	uma	locução	adjetiva	diferente.

III. Os	 determinantes	 são	 usados,	 nesse	 trecho,	
como	estratégia	de	manifestação	de	opinião.

Está(ão)	correta(s)	a(s)	afirmativa(s)

A) I,	apenas.
B)	 I	e	II,	apenas.
C) I,	II	e	III.
D)	 III,	apenas.

QUESTÃO 7

As	expressões	destacadas	apresentam	a	mesma	função	
morfossintática,	exceto	em:

A) “As	 duas	medidas	 provisórias	de 2018 e 2019 

(844	e	868)	tiveram	[...].”
B)	 “No Brasil,	as	primeiras	 iniciativas	remontam	a	

1561.”
C) “[...]	 investimentos	em	saneamento	no	país	em 

2017	[...].”
D)	 “Mas	 pouco	 se	 avançou	 desde a criação do 

marco regulatório.”

QUESTÃO 8

Releia	a	seguinte	passagem,	observando	o	uso	de	“se”,	
em destaque.

Em	segundo	lugar,	deve-se	repensar	a	proposta	[...].

Assinale	 a	 alternativa	 em	 que	 o	 “se”	 destacado	 tenha	
a	 mesma	 função	 que	 aquela	 apresentada	 no	 período	
anterior.

A) Precisa-se	de	novas	normas	que	regulamentem	
a	promoção	do	saneamento	básico.

B)	 Fala-se	 muito	 em	 resolver	 o	 problema,	 mas	
pouco se concretiza.

C) Sugerem-se	 intervenções	 advindas	 da	 área	
política	e	econômica.

D)	 Necessita-se	buscar	soluções	a	curto	prazo	para	
a questão em debate.
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QUESTÃO 9

Releia	o	trecho	a	seguir,	observando	o	verbo	destacado.
“De	 acordo	 com	 o	 Sistema	Nacional	 de	 Informações	
de	 Saneamento	 (SNIS),	 dados	 de	 2017,	 83,5%	 da	
população	 brasileira	 tinham	 acesso	 à	 água	 tratada	
[...].”

Na	passagem	anterior,	o	verbo	em	destaque	é	transitivo	
direto. 

Assinale a alternativa em que o verbo não possua a 

mesma	 classificação,	 quanto	 à	 transitividade,	 que	 o	
verbo destacado no trecho anterior.

A) “Desde	a	antiguidade,	existe	preocupação	com	
o	saneamento	básico.”	

B)	 “Destas,	 somente	a	última	apresentou	 alguma	
evolução	desde	o	Plano	Nacional	[...].”

C) “Houve praticamente um ano de discussões 

prévias	com	ampla	adesão	[...].”
D)	 “[...]	 a	 proposta	 de	 se	 criar um plano de 

saneamento	nacional	como	norte	[...].”

QUESTÃO 10

Releia	a	passagem	a	seguir:

“Logo,	criar	arcabouço	regulatório,	planos	de	saneamento	
e	licitar	concessões	é	uma	tarefa	hercúlea	para	a	gama	
de	5.570	municípios	existentes.”

A	 palavra	 destacada	 poderia	 ser	 substituída,	 sem	
prejuízo	de	sentido,	por

A) débil.

B)	 gigantesca.
C) pertinente.

D)	 poderosa.

INSTRUÇÃO: Leia	o	texto	II	a	seguir	para	responder	às	
questões de 11 a 13.

TEXTO II

Novo Marco Legal do Saneamento já gerou mais de 
R$ 70 bilhões em investimentos

Sancionada em 2020, legislação permitiu a atração de 

recursos para o setor com a realização de nove leilões 

de concessão durante o período

O	 novo	 Marco	 Legal	 do	 Saneamento,	 sancionado	
em	 julho	 de	 2020,	 já	 gerou	 cerca	 de	 R$	 72,2	 bilhões	
em	 investimentos	 para	 o	 setor,	 segundo	 informações	
do	 Ministério	 do	 Desenvolvimento	 Regional	 (MDR).	 
Em	menos	de	dois	anos,	foram	garantidos	recursos	com	
a	realização	de	nove	 leilões	de	concessão	de	serviços	
sob	as	regras	da	nova	legislação.

Ao	 todo,	 19,3	milhões	 de	 pessoas	 foram	 beneficiadas	
em	 212	 municípios	 com	 as	 licitações,	 que	 ocorreram	
nos	 estados	 de	Alagoas,	 Espírito	 Santo,	 Mato	 Grosso	
do	Sul,	Amapá,	Rio	de	Janeiro,	e	nas	cidades	do	Crato,	 
no	Ceará,	e	São	Simão,	em	Goiás.

O	 objetivo	 do	 Marco	 Legal	 do	 Saneamento	 é	 que,	 
até	2033,	99%	da	população	brasileira	 tenha	acesso	a	
água	 potável	 e	 90%	 a	 tratamento	 e	 coleta	 de	 esgoto.	
Segundo	relatório	do	Instituto	Trata	Brasil	(ITB),	divulgado	

neste	 mês,	 cerca	 de	 100	 milhões	 de	 brasileiros	 não	
dispõem	de	rede	de	coleta	de	esgoto,	e	35	milhões	não	
têm	acesso	a	água	tratada.	O	levantamento	mostra	que	
somente	31,78%	das	pessoas,	nos	20	piores	municípios,	
são	 abastecidas	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	 nos	 
20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%.

Quando	analisado	o	critério	de	acesso	a	redes	de	água	
potável,	99,07%	da	população	das	20	melhores	cidades	
tem	 acesso	 ao	 recurso,	 contra	 82,52%	 da	 população	
entre	os	20	piores	municípios	com	o	serviço.	

A	 legislação	 do	Marco	 Legal	 também	 definiu	 regras	 a	
serem	 cumpridas	 pelos	 municípios	 e	 prestadores	 de	
serviços	 em	 relação	 à	 drenagem	 urbana	 e	 ao	manejo	
de	 resíduos	 sólidos	 urbanos.	 “A	 lei	 traz	 regras	 claras	
e	 dá	 segurança	 jurídica,	 possibilitando	 a	 atração	 de	
investidores.	 Precisamos	 de	 cerca	 de	 R$	 500	 bilhões	
a	 R$	 700	 bilhões	 em	 10	 anos	 para	 universalizar	 os	
serviços.	Mas	só	conseguiremos	chegar	a	esses	valores	
com	recursos	públicos	e	privados”,	afirmou	o	ministro	do	
Desenvolvimento	Regional,	Rogério	Marinho.

Somente	 em	 2021,	 o	 setor	 de	 saneamento	 básico	 no	
Brasil	garantiu	quase	R$	42,8	bilhões	em	investimentos,	
de acordo com a pasta. Os leilões de concessões 

de	 serviços	 realizados	 no	 período	 garantiram	 
R$	37,7	bilhões	em	recursos.
JULIÃO,	Fabrício.	Novo	Marco	Legal	do	Saneamento	já	gerou	
mais	de	R$	70	bilhões	em	investimentos.	CNN Brasil. CNN 

Brasil	Business.	1	abr.	2022.	Disponível	em:	https://www.
cnnbrasil.com.br/business/novo-marco-legal-do-saneamento-
ja-gerou-mais-de-r-70-bilhoes-em-investimentos/. Acesso em: 

27	ago.	2022.

QUESTÃO 11

O	texto	“Novo	Marco	Legal	do	Saneamento	já	gerou	mais	
de	 R$	 70	 bilhões	 em	 investimentos”	 é	 compreendido,	
quanto	ao	gênero	textual,	como

A) artigo	de	opinião,	devido	ao	caráter	argumentativo	
das	 informações	apresentadas,	como	a	citação	
de autoridade.

B)	 editorial,	 posto	 que	 apresenta	 a	 opinião	 do	
veículo	de	comunicação	onde	foi	publicado.

C) notícia,	uma	vez	que	seu	propósito	é	informar	de	
maneira	objetiva,	sem	juízos	de	valor.

D)	 reportagem,	 dado	 que	 aprofunda	 em	 um	
determinado	assunto	trazendo	informações	mais	
acuradas.

QUESTÃO 12

O texto publicado no site	da	CNN	Brasil	apresenta	função

A) apelativa	da	linguagem.
B)	 referencial	da	linguagem.
C) fática	da	linguagem.
D)	 metalinguística	da	linguagem.
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QUESTÃO 13

Releia	 os	 trechos	 a	 seguir	 e	 a	 reescrita	 referente	 a	 
cada um:

I. “O	 levantamento	 mostra	 que	 somente	 31,78%	
das	 pessoas,	 nos	 20	 piores	 municípios,	 são	
abastecidas	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	
nos	20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%.”	 
–	O	levantamento	mostra	que	somente	31,78%	
das	 pessoas,	 nos	 20	 piores	 municípios,	 
é	 abastecida	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	
nos	20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%

II. “Os	leilões	de	concessões	de	serviços	realizados	
no	 período	 garantiram	 R$	 37,7	 bilhões	 em	
recursos.”	–		O	leilão	de	concessões	de	serviços	
realizados	no	período	garantiram	R$	37,7	bilhões	
em recursos.

Em	 relação	 à	 concordância	 verbal,	 a	 reescrita	 dos	
trechos é

A) inadequada em ambos os casos.

B)	 adequada apenas em I.

C) adequada apenas em II.

D)	 adequada em ambos os casos.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa em que o pronome relativo se 

apresenta	de	forma	incorreta.

A) São muitas as leis sobre as quais eles devem 

estudar.

B)	 Há	 muitos	 projetos	 cuja	 eficiência	 verifica-se	
apenas	na	prática.

C) O	 projeto	 de	 lei	 será	 modificado	 tantas	 vezes	
quanto	forem	necessárias.

D)	 As	 normas	 com	 que	 o	 funcionário	 deve	 se	
comprometer estão no estatuto da empresa.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que as palavras tenham 

sido	 acentuadas	 considerando	 as	mesmas	 regras	 que	
levou ao acento em repórter,	 desânimo,	 escarcéu, 
respectivamente.

A) abdômen,	fórceps,	rodapés.
B)	 pôster,	mágica,	Ilhéus.
C) cônsul,	empírico,	papéis.
D)	 caráter,	silêncio,	céu.	

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

TEXTO I

“Tempo	 afora,	 nos	 períodos	 colonial,	 provincial,	
república	até	mais	ou	menos	15	anos	atrás,	a	generosa	
cucurbitácea	era	alimento	de	pouca	valia,	 embora	 sua	
exuberante	 produção.	 Desprezada	 por	 boa	 parte	 da	
gente	de	paladar	refinado,	era	considerada	“comida	de	
porco”,	é	de	se	admirar	a	ojeriza	que	o	contagense,	com	
raras	 exceções	 no	 passado,	 nutria	 pelo	 cognome	 das	
Abóboras	[...].	Ora,	era	comum	que	os	viajantes,	tropeiros	
que	se	dirigiam	à	 região	das	Minas,	 se	preocupassem	 
com a semeadura e o plantio de sementes de alimentos: 

feijão,	milho,	mandioca,	abóbora,	ao	longo	dos	caminhos	
percorridos	 por	 eles.	 Era	 uma	 forma	 de	 garantir	 o	
sustento,	 driblando	 a	 fome	 que	 rondava	 os	 trechos	
em	 direção	 à	 zona	 de	 mineração,	 problema	 sério	 de	
abastecimento	 na	 região	 das	 minas.	 A	 formação	 de	
pequenas	 roças	 era	 a	 garantia	 de	 alimentação	 para	
aqueles	 tropeiros,	 viajantes,	 transeuntes	 em	geral	 que	
se	dirigiam	a	Vila	Rica	e	região.”

PREFEITURA	DE	CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	
Educação	e	Cultura.	Atlas Escolar, Histórico, Geográfico 
e Cultural do Município de Contagem, Estado de Minas 

Gerais.	Contagem,	2009.	p.	15-16.	Disponível	em:	https://www.
contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/atlascontagem.pdf.	

Acesso em: 19 dez. 2022.

TEXTO II

15ª edição do “Festival Gastronômico das 
Abóboras” é realizada em Contagem

[...]

O	 Festival	 Gastronômico	 de	 Abóboras	 teve	 início	 em	
2007,	 com	 o	 objetivo	 de	 promover	 o	 protagonismo	 da	
população	idosa.	Os	grupos	de	convivência	se	reuniam	
nos	Centros	de	Referência	de	Assistência	Social	(CRAS),	
para	desenvolver	receitas	feitas	com	abóbora.

G1.	15ª	edição	do	‘Festival	Gastronômico	das	Abóboras’	
é	realizada	em	Contagem.	G1.	Minas	Gerais.	Disponível	

em:	https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/o-que-fazer-em-
belo-horizonte/noticia/2022/08/26/15a-edicao-do-festival-

gastronomico-das-aboboras-e-realizada-em-contagem.ghtml.	
Acesso	em:	28	ago.	2022.

Em	Contagem,	tem	se	tornado	tradição	a	realização	do	
Festival	Gastronômico	das	Abóboras,	que	faz	referência

A) à	 agricultura	 familiar,	 que,	 com	 o	 cultivo	 de	
abóboras,	 incentiva	 a	 população	 idosa	 a	 se	
manter	 ativa,	 tanto	 na	 produção	 quanto	 na	
cultura	do	município.

B)	 à	produção	agrícola	de	Contagem,	que	 tem	no	
cultivo	de	abóbora	um	produto	de	destaque	do	
setor	econômico	municipal.

C) a	um	dos	mitos	sobre	a	fundação	de	Contagem,	
aludindo	à	região	como	sendo	um	dos	pontos	de	
alimentação	de	viajantes	que	se	dirigiam	para	a	
região	de	mineração.

D)	 ao	cultivo	de	abóboras,	destinadas	à	alimentação	
do	 gado	 que	 vinha	 da	 Bahia	 para	 as	 Minas,	 
já	que	Contagem	se	situava	no	Caminho	Geral	
do Sertão.
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QUESTÃO 17

CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Cultura.	Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do Município de 
Contagem, Estado de Minas Gerais.	Contagem,	2009.	p.	22.	Disponível	em:	https://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/

atlascontagem.pdf.	Acesso	em:	19	dez.	2022.

No	momento	atual,	as	manifestações	afroculturais	no	município	de	Contagem	são	expressivas	e	têm	origem	

A) nas	características	econômicas	coloniais	da	região,	que	demandavam	o	trabalho	escravo.		
B)	 no	respeito	às	expressões	étnico-identitárias	definidas	pelo	Estatuto	da	Igualdade	Racial.	
C) nos	investimentos	públicos,	objetivando	projetar	a	cidade	no	cenário	cultural	nacional.
D)	 nos	dados	do	censo	de	2010/IBGE,	indicando	que	a	maioria	da	população	da	cidade	é	negra.

QUESTÃO 18

O	Questionário	Básico	da	pesquisa	conta	com	26	questões	e	investiga	as	principais	características	do	domicílio	e	dos	
moradores.	Além	disso,	uma	parcela	dos	domicílios	é	selecionada	para	responder	ao	questionário	da	Amostra,	que	conta	
com	77	questões.	A	investigação	nos	domicílios	selecionados,	efetuada	por	meio	do	Questionário	da	Amostra,	inclui,	além	
dos	quesitos	presentes	no	Questionário	Básico,	outros	mais	detalhados,	bem	como	quesitos	sobre	temas	específicos:	
características	 dos	 domicílios,	 identificação	 étnico-racial,	 nupcialidade,	 núcleo	 familiar,	 fecundidade,	 religião	 ou	 culto,	
deficiência,	migração	interna	ou	internacional,	educação,	deslocamento	para	estudo,	trabalho	e	rendimento,	deslocamento	
para	trabalho,	mortalidade	e	autismo.
IBGE.	O que é.	Censo	Demográfico.	Disponível	em:	https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-2020-censo4.

html?=&t=o-que-e.	Acesso	em:	15	ago.	2022.

Assinale	a	alternativa	que	apresenta	característica(s)	do	Censo	2022:

A) As	informações	do	Censo	permitem	a	produção	de	retrato	geral	da	sociedade	brasileira,	o	que	pode	subsidiar	a	
produção	de	políticas	públicas	específicas.

B)	 Campanhas	de	divulgação	do	Censo	se	prestam	a	sensibilizar	os	cidadãos	a	receber	e	atender	aos	recenseadores,	
uma	vez	que	a	participação	é	facultativa.

C) Dado	o	tamanho	da	população	brasileira	e	a	dificuldade	de	acesso	a	determinadas	localidades	do	país,	o	Censo	
é	realizado	por	amostragem	simples.

D)	 Para	 garantir	 um	padrão	 único	 para	 a	 coleta	 de	 dados,	 todos	 os	 75	milhões	 de	 domicílios	 brasileiros	 devem	
responder	ao	mesmo	questionário.
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QUESTÃO 19

Os aditivos industriais usados para tornar os 

ultraprocessados	 mais	 palatáveis	 também	 os	 tornam	
mais	 baratos,	 práticos	 e	 acessíveis	 [...].	 “As	 pessoas	
mais pobres estão comendo comida de baixa qualidade 

porque	é	mais	barato”,	diz	o	 [...]	ex-secretário	nacional	
de	Segurança	Alimentar	e	Nutricional.

[...]

Além	 das	 doenças	 crônicas	 relacionadas	 ao	 excesso	
de	 peso,	 muitas	 crianças	 com	 obesidade	 –	 incluindo	
os	níveis	mais	severos	–	não	escapam	da	desnutrição.	
Não	 porque	 elas	 não	 têm	 o	 que	 comer,	 mas	 porque	
as dietas baseadas majoritariamente em produtos 

ultraprocessados costumam ser pobres em nutrientes 

essenciais.	[...]
LICHOTTI,	Camille.	“Espoca-bucho”	com	salsicha,	receita	pra	

ficar	doente	de	comida.	Revista Piauí. Folha de S. Paulo.  

28	jul.	2022.	Disponível	em:	https://piaui.folha.uol.com.br/
espoca-bucho-salsicha-receita-ficar-doente-de-comida/.	 

Acesso	em:	2	ago.	2022.

A	reportagem	indica	o	quadro	de	saúde	de	crianças	no	
Brasil,	sugerindo	que

A) a	 alimentação	 à	 base	 de	 ultraprocessados	
pode estar relacionada ao quadro de obesidade  

entre	crianças.
B)	 a	obesidade	infantil,	se	por	um	lado	indica	sinais	

de	 doenças	 crônicas,	 por	 outro	 mostra	 que	 a	
desnutrição	nessa	faixa	etária	está	sob	controle.

C) a	 oferta	 de	 alimentos	 ultraprocessados	 é	 um	
meio	de	combate	à	fome,	já	que,	por	serem	mais	
baratos,	 são	 de	 fácil	 consumo	 pela	 população	
mais pobre.

D)	 os alimentos ultraprocessados mais baratos 

recebem	 recomendação	 médica	 por	 serem	
mais	 palatáveis,	 facilitando	 sua	 aceitação	 
por	crianças.	

QUESTÃO 20

Contagem	 possui	 muitos	 bens	 tombados	 que,	 ao	 se	
tornarem	 patrimônio	 oficial,	 recebem	 proteção	 jurídica	
especial,	considerando	a	sua	função	social.	Entre	esses	
bens	 materiais,	 está	 o	 prédio	 que	 foi	 construído	 na	
década	de	1950	para	abrigar	o	Seminário	São	José	da	
Ordem	dos	Carmelitas,	onde	atualmente	está	o(a)

A) Biblioteca	Pública	Municipal	Doutor	Edson	Diniz.
B)	 Casa da Cultura Nair Mendes Moreira.

C) Prédio	Administrativo	da	Itaú.
D)	 Prefeitura	Municipal	de	Contagem.

QUESTÃO 21

Síndrome de burnout

Desde	 1º	 de	 janeiro,	 a	 síndrome	 passou	 a	 ser	
considerada	 doença	 ocupacional,	 após	 ser	 incluída	
na	 Classificação	 Internacional	 de	 Doenças	 (CID)	 da	
Organização	 Mundial	 da	 Saúde	 (OMS).	 Na	 prática,	
significa	que	os	acometidos	agora	possuem	os	mesmos	
direitos	 trabalhistas	 e	 previdenciários	 assegurados	 no	
caso	das	demais	doenças	relacionadas	ao	emprego.

SALES,	Amanda.	Síndrome	de	burnout	[...].	G1.	Distrito	
Federal.	DF,	14	ago.	2022.	Disponível	em:	l1nq.com/zzxMS.	

Acesso	em:	22	ago.	2022.

A	 classificação	 da	Síndrome	 de	 burnout	 como	 doença	
ocupacional se explica porque

A) é	 uma	 doença	 resultante	 da	 instabilidade	 no	
emprego,	 em	 decorrência	 das	 medidas	 de	
isolamento social por causa da pandemia da 

Covid-19.
B)	 é	 uma	 enfermidade	 de	 natureza	 psicológica,	 

que	se	desenvolve	em	situações	de	esgotamento	
provocado em ambiente de trabalho.

C) é	 uma	 síndrome	de	mulheres	 que,	 submetidas	
à	 dupla	 jornada,	 comprovadamente,	 recebem	
menos que os homens para desempenhar as 

mesmas	funções.
D)	 é	 um	 mal	 que	 afeta	 pessoas	 em	 cargos	 de	

chefia	superior,	que	se	sentem	psicologicamente	
pressionadas	 para	 comandar	 grandes	 equipes	
de subordinados.

QUESTÃO 22

O	Centro	Industrial	de	Contagem,	CINCO,	foi	criado	com	
o	objetivo	de	expandir	o	parque	fabril	da	cidade.	

“O	 CINCO	 propiciaria	 ao	 município	 de	 Contagem	
participar	 ativamente	 da	 condução	 do	 seu	 processo	
de	 industrialização,	 papel	 até	 então	 representado	 pelo	
Estado.	[...]”	

CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Cultura.	
Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do 
Município de Contagem, Estado de Minas Gerais. 

Contagem,	2009.	p.	27.	Disponível	em:	https://www.contagem.
mg.gov.br/arquivos/comunicacao/atlascontagem.pdf.	 

Acesso em: 19 dez. 2022.

A	criação	do	CINCO

A) atendeu	 aos	 reclames	 da	 população	 vizinha	 à	
Cidade	Industrial,	contrária	aos	altos	índices	de	
poluição	industrial.

B)	 deu	 a	 Contagem	 o	 status de maior centro 

industrial	do	estado,	com	o	PIB	majoritariamente	
proveniente	do	setor	secundário.

C) foi	 baseada	 na	 lógica	 urbana	 da	 planta	 do	
distrito	industrial	da	cidade	de	Camberra,	capital	 
da	Austrália.

D)	 resultou	 do	 interesse	 da	 expansão	 da	 área	
industrial	e	dos	benefícios	fiscais	proporcionados	
pela	criação	do	ICM.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 23

Segundo	 a	 Lei	 Orgânica,	 ao	 Município	 Contagem	
compete	 prover	 tudo	 quanto	 diga	 respeito	 ao	 seu	
peculiar	 interesse	 e	 ao	 bem-estar	 de	 sua	 população,	 
cabendo-lhe,	 privativamente,	 as	 seguintes	 atribuições,	
exceto:

A) Legislar	sobre	assuntos	de	interesse	local.
B)	 Regulamentar	as	disposições	e	o	uso	dos	bens	

públicos	de	uso	especial.
C) Criar	guarda	municipal	para	proteção	dos	bens,	

serviços	e	instalações	municipais.
D)	 Estabelecer	e	impor	penalidade	por	infração	de	

suas	leis	e	regulamentos.

QUESTÃO 24

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	as	regras	previstas	
na	 Lei	 Orgânica	 do	 Município	 de	 Contagem	 sobre	 a	
Câmara	Municipal	 e	 assinale	 com	V	 as	 verdadeiras	 e	
com	F	as	falsas.

	 		 )( A	 Câmara	 Municipal	 reunir-se-á	 em	 sessão	
ordinária,	 independentemente	 de	 convocação,	
no	período	de	1º	 de	 fevereiro	 a	 30	de	 junho	e	
de	1º	de	agosto	a	15	de	dezembro	de	cada	ano.

	 		 )( O presidente da Câmara participa somente nas 

votações	 secretas	 e,	 quando	 houver	 empate,	
nas	votações	públicas.

	 		 )( O	 secretário	 pode	 comparecer	 à	Câmara	 ou	 a	
qualquer	de	suas	Comissões,	por	sua	 iniciativa	
e	 após	 entendimento	 com	 a	Mesa,	 para	 expor	
assunto de relevância de sua Secretaria.

	 		 )( É	assegurado	o	uso	da	palavra	a	representantes	
populares,	 na	 Tribuna	 da	 Câmara,	 durante	
as	 reuniões,	 na	 forma	 e	 nos	 casos	 definidos	 
pelo	Regimento.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 25

Segundo	o	artigo	57	do	Regimento	 Interno	da	Câmara	
Municipal	 de	 Contagem,	 não	 é	 uma	 modalidade	 de	
reunião prevista:

A) As	 extraordinárias,	 que	 se	 realizam	 em	 dia	 ou	
hora	diferentes	dos	fixados	para	as	ordinárias.

B)	 As	 especiais,	 que	 se	 realizam	 para	 a	 eleição	
da	Mesa	 ou	 para	 a	 exposição	 de	 assuntos	 de	
relevante	interesse	público.

C) As	comunitárias,	realizadas	em	bairros	e	distritos	
do	município,	com	caráter	oficial	e	ordinário.

D)	 As	solenes,	que	se	realizam	para	compromisso	
e	posse	dos	vereadores,	prefeito	e	vice-prefeito,	 
e	para	comemorações	ou	homenagens.

QUESTÃO 26

De	 acordo	 com	 o	 Regimento	 Interno	 da	 Câmara	
Municipal	de	Contagem,	à	Comissão	de	Administração	
e	Serviços	Públicos	compete	examinar	e	emitir	parecer	
sobre	a	seguinte	matéria:

A) Política	e	desenvolvimento	urbano-rural.
B)	 Programas	 governamentais	 de	 interesse	 

da mulher.

C) Aplicação	 de	 recursos	 destinados	 à	 área	 
da	saúde.

D)	 Política	de	desenvolvimento	científico,	pesquisa,	
difusão	e	capacitação	tecnológicas.

QUESTÃO 27

Com	 base	 nas	 regras	 previstas	 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 incorreta.

A) Por	motivo	de	crença	religiosa	ou	de	convicção	
filosófica	 ou	 política,	 nenhum	 servidor	 poderá	
ser	privado	de	quaisquer	de	seus	direitos,	sofrer	
discriminação	 em	 sua	 vida	 funcional,	 nem	 se	
eximir do cumprimento de seus deveres.

B)	 O	plano	de	previdência	 social	 do	 servidor	 será	
custeado	 com	 produto	 da	 arrecadação	 de	
contribuições	sociais	obrigatórias	dos	servidores	
dos	poderes	do	município,	das	autarquias	e	das	
fundações	públicas.

C) O	 auxílio-natalidade	 é	 devido	 à	 servidora,	 
por	motivo	 de	 nascimento	 de	 filho,	 em	quantia	
equivalente	a	um	vencimento	mínimo	do	plano	
de	carreira,	salvo	no	caso	de	natimorto.

D)	 Em	caso	de	falecimento	de	servidor	em	serviço	
fora	 do	 local	 de	 trabalho,	 inclusive	 no	 exterior,	
as	despesas	de	transporte	do	corpo	correrão	à	
conta	 dos	 recursos	 do	município,	 autarquia	 ou	
fundação	pública.

QUESTÃO 28

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	 competência	 do	 Chefe	 da	
Escola	do	Legislativo

A) coordenar	a	capacitação	de	agentes	políticos	e	
servidores	 públicos	 em	 assuntos	 de	 interesse	
político-institucional.

B)	 realizar	ações	para	o	fortalecimento	da	cidadania.
C) promover atividades de pesquisa e estudos em 

temas	de	interesse	político-institucional.
D)	 gerenciar	o	acervo	e	promover	sua	conservação,	

higienização,	desinfecção	e	restauração.
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QUESTÃO 29

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	as	penalidades	previstas	na	Lei	nº	2.160/1990,	que	dispõe	sobre	o	Estatuto	dos	
Servidores	Públicos	do	Município	de	Contagem	e	dá	outras	providências,	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	
falsas.

	 		 )( Advertência	e	destituição	de	cargo	em	comissão	são	tipos	de	penalidade	disciplinares.
	 		 )( A	suspensão	será	aplicada	em	caso	de	reincidência	das	faltas	punidas	com	advertência	e	de	violação	das	demais	

proibições	que	não	tipifiquem	infração	sujeita	a	penalidade	de	demissão,	não	podendo	exceder	a	120	dias.
	 		 )( A	 demissão	 poderá	 ser	 aplicada	 em	 caso	 de	 inassiduidade	 habitual,	 de	 improbidade	 administrativa	 ou	 de	

insubordinação	grave	em	serviço.
	 		 )( Verificada	em	processo	disciplinar	acumulação	proibida,	e	provada	a	boa	fé,	o	servidor	optará	por	um	dos	cargos.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 30

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 as	 regras	 previstas	 na	 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,	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

	 		 )( A	Presidência	da	Mesa	Diretora	é	gestora	legal	dos	serviços	administrativos	da	Câmara.
	 		 )( Compõe	 a	 Procuradoria	 da	 Câmara	 a	 Procuradoria-Geral	 do	 Legislativo,	 formada	 pelo	 Procurador-Geral,	 

pelo	Procurador	Adjunto	e	pelos	Procuradores	Legislativos.
	 		 )( O	Procon	Câmara	integra	o	Sistema	Nacional	de	Defesa	do	Consumidor	–	SNDC.
	 		 )( Os	Gabinetes	Legislativos	exercerão	as	atividades	atinentes	aos	serviços	parlamentares	internos	e	externos	sob	

a	direção	do	Vereador.
Assinale	a	sequência	correta.

A) V	F	F	V
B)	 F	V	V	F
C) V	V	V	V
D)	 F F F F
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ANALISTA TÉCNICO – JORNALISTA

QUESTÃO 31

Tomando	como	referência	os	procedimentos	e	técnicas	
que	 caracterizam	 o	 trabalho	 jornalístico,	 analise	 as	
afirmativas	a	seguir.

I. Uma	 das	 habilidades	 do	 repórter	 é	 lidar	 com	
indicadores	amplos	e,	muitas	vezes,	imprecisos	
para	produzir	uma	narrativa	capaz	de	significar.

II. Apesar	de	 serem	comuns	no	 ramo	 jornalístico,	
a	 intuição,	 ou	 o	 faro,	 deve	 ser	 evitado	 e	 /	 ou	
combatido	 em	 favor	 dos	 procedimentos	 e	
técnicas	que	regem	o	ofício	do	repórter.

III. Ao	realizar	uma	entrevista,	o	 jornalista	está	em	
busca	 de	 acessar	 o	 acontecimento	 de	 forma	
mediada,	 tomando	 a	 interpretação	 da	 fonte	
sobre os eventos como um balizador relevante 

da realidade.

Está(ão)	correta(s)	a(s)	afirmativa(s)

A) I	e	II,	apenas.
B)	 I,	II	e	III.
C) I	e	III,	apenas.
D)	 II,	apenas.

QUESTÃO 32

“As	notícias	devem	ser	encaradas	como	o	resultado	de	
um	processo	de	 interação	 social.	As	notícias	 são	uma	
construção	social	onde	a	natureza	da	 realidade	é	uma	
das	 condições,	 mas	 só	 uma,	 que	 ajuda	 a	 moldar	 as	
notícias.”

“Nas	suas	definições	das	notícias,	os	jornalistas	também	
interagem	silenciosamente	com	a	sociedade,	por	via	dos	
limites	com	que	os	valores	sociais	marcam	as	fronteiras	
entre	normal	e	anormal,	legítimo	e	ilegítimo,	aceitável	e	
desviante.	As	 notícias	 têm	 uma	 estrutura	 profunda	 de	
valores	que	os	jornalistas	partilham,	como	membros	da	
sociedade,	com	a	sociedade.	Como	um	todo.	Como	seus	
membros.”

TRAQUINA,	Nelson.	Teorias do jornalismo: porque as 

notícias	são	como	são.	2.	ed.	Florianópolis:	Insular,	2005.

Analisando	os	trechos	anteriores,	é correto	afirmar	que	
a	notícia	

A) propõe determinada visão da realidade a partir 

da	 seleção	 dos	 acontecimentos	 e	 de	 seus	
aspectos.

B)	 é	 o	 resultado	 direto	 da	 análise	 comprometida,	
passiva	e	atenta	do	repórter	sobre	os	eventos.

C) refere-se	 a	 um	 processo	 unilateral	 e	 técnico,	 
de	modo	a	garantir	a	correta	tradução	do	social.	

D)	 possui o papel de diluir as barreiras entre o que é 

importante para a sociedade e o que não é.

QUESTÃO 33

As	 fontes	 são	 elementos	 importantes	 para	 o	 processo	
jornalístico,	 pois	 auxiliam	 o	 repórter	 a	 materializar	 os	
acontecimentos	e	a	aproximá-los	do	universo	do	leitor.	

Em	 relação	 ao	 uso	 adequado	 das	 fontes,	 
o jornalista deve

A) priorizar	informações	e	dados	de	fontes	oficiais,	
já	que	elas	geralmente	são	mais	fiéis	à	realidade.

B)	 inserir	no	texto	as	informações	diretas	e	indiretas	
cedidas	pela	fonte	durante	a	entrevista.

C) utilizar o off,	 isto	 é,	 o	 anonimato	 do(a)	
entrevistado(a)	em	caso	de	fontes	testemunhais.

D)	 diferenciar	 quais	 são	 primárias	 e	 quais	 são	
secundárias	para	melhor	situá-las	na	notícia.

QUESTÃO 34

“A	 pauta	 deve,	 tanto	 quanto	 possível,	 disponibilizar	 as	
informações	que	se	tem	previamente	e	indicar	as	fontes	
de	pesquisa	conhecidas	para	a	preparação	da	matéria.	
Deve	 também	 avaliar	 o	 tempo	 necessário	 à	 apuração	
adequada,	tendo	em	vista	o	que	se	pretende,	em	termos	
de	aprofundamento	e	exatidão.”	
LAGE,	Nilson.	A reportagem: teoria e técnica de entrevista e 

pesquisa	jornalística.	Rio	de	Janeiro:	Record,	2001.

Em	consonância	com	o	exposto	no	 texto	anterior,	uma	
pauta	adequada	à	produção	de	uma	grande	reportagem	
também	deve,	necessariamente,	levar	em	conta, exceto:

A) A	pertinência	social	do	tema.
B)	 O	formato	da	matéria	a	ser	publicada.
C) O	alinhamento	editorial	do	veículo.	
D)	 O	gancho	noticioso	que	a	justifica.

QUESTÃO 35

“A	 notícia	 ganhou	 sua	 forma	 moderna	 copiando	 o	
relato	 oral	 dos	 fatos	 singulares,	 que,	 desde	 sempre,	 
baseou-se,	 não	 na	 narrativa	 em	 sequência	 temporal,	
mas	na	valorização	do	aspecto	mais	 importante	de	um	
evento.	 No	 caso	 do	 texto	 publicado,	 essa	 informação	
principal	 deve	 ser	 a	 primeira,	 na	 forma	 de	 lead	 –	
proposição	 completa,	 isto	 é,	 com	as	 circunstâncias	 de	
tempo,	lugar,	modo,	causa,	finalidade	e	instrumento.”	
LAGE,	Nilson.	A reportagem: teoria e técnica de entrevista e 

pesquisa	jornalística.	Rio	de	Janeiro:	Record,	2001.

De	acordo	com	o	exposto	no	texto,	é	primordial	para	a	
construção	do	texto	da	notícia

A) a	 sustentação	 de	 seu	 caráter	 de	 cópia	 exata	 
do real.

B)	 a	 reprodução	 de	 todos	 os	 elementos	 do	 
relato oral.

C) a	hierarquização	das	informações	que	compõem	
o	fato.

D)	 a	 preservação	 da	 ordem	 na	 qual	 os	 eventos	
ocorreram.
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QUESTÃO 36

São	atribuições	do(a)	assessor(a)	de	imprensa,	exceto:
A) Organizar	e	alimentar	constantemente	a	mailing 

list, de	forma	a	compor	uma	rede	atualizada	de	
contatos	para	a	organização	assessorada.

B)	 Manter	contato	com	veículos	de	comunicação	e	
atender,	na	medida	do	possível,	às	solicitações	
de outros jornalistas. 

C) Delegar	 o	 planejamento	 das	 estratégias	 de	
comunicação	a	profissionais	de	áreas	similares.

D)	 Produzir	 materiais	 de	 cunho	 jornalístico	 tanto	
para	o	público	interno	quanto	para	o	externo.

QUESTÃO 37

De	 acordo	 com	 Elisa	 Ferrareto	 e	 Luiz	 Ferrareto,	 
no	âmbito	da	assessoria	de	imprensa,	o	planejamento	é	
um	processo	abrangente,	“que	define	metas,	objetivos,	
públicos-alvo	da	instituição	e,	acima	de	tudo,	as	políticas	
de	comunicação	a	serem	adotadas”.	

Em	relação	a	essa	etapa,	é	correto	afirmar:
A) Ela	não	precisa	ser	avaliada,	pois	seus	resultados	

devem	ser	explícitos	e	imediatos.
B)	 Ela	 consiste	 na	 elaboração	 de	 planos	 e	

estratégias	 capazes	 de	 nortear	 a	 atuação	 da	
assessoria.

C) Ela é circunstancial e deve ser executada por 

meio	de	ações	que	ocorrem	simultaneamente.
D)	 Ela	torna	o	trabalho	da	assessoria	mais	simples,	

centralizado	 e	 focado	 em	 atitudes	 a	 serem	
tomadas ordinariamente.

QUESTÃO 38

Segundo	 Mafei,	 situações	 de	 crise,	 embora	
frequentemente	 imprevisíveis,	 exigem	 visão	 crítica,	
preparo e cautela da assessoria de imprensa. 

Nessas	circunstâncias,	o(a)	assessor(a)	deve
A) prestar	 esclarecimentos	 de	 interesse	 público,	

ainda que eles não revertam imediatamente a 

imagem	do(a)	assessorado(a).
B)	 estancar	 o	 máximo	 possível	 de	 informações	

para diminuir a repercussão do assunto e evitar 

a perda de credibilidade.

C) reduzir o contato externo enquanto o plano de 

contingência	é	produzido	e	colocado	em	prática.
D)	 preparar	materiais	informativos	que	apresentem	

outra	 versão	 dos	 fatos	 e	 sejam	 capazes	 de	
desviar	o	foco	da	situação.

QUESTÃO 39

Conforme	 Elisa	 Ferrareto	 e	 Luiz	 Ferrareto,	 o	 release 

é	o	principal	 instrumento	de	 redação	na	assessoria	de	
imprensa.	Em	uma	situação	em	que	o(a)	assessorado(a)	
deu	declarações	que	 repercutiram	mal	na	sociedade	e	
precisa	 se	 retratar	 falando	para	 uma	audiência	 ampla,	 
o(a) assessor(a) deve optar pelo(a)

A) comunicado.

B)	 release especial.

C) release	dirigido.
D)	 nota	oficial.

QUESTÃO 40

Em	relação	às	 ferramentas	que	auxiliam	o	 trabalho	da	
assessoria	de	imprensa,	é	correto	afirmar:

A) O clipping	monitora	a	exposição	midiática	do(a)	
assessorado(a) e é considerado um tipo de 

media training.

B)	 A	 mensuração	 de	 resultados	 consiste,	
basicamente,	 na	 avaliação	 quantitativa	
de	 produtos	 midiáticos	 nos	 quais	 o(a)	
assessorado(a) é mencionado(a).

C) O press kit deve	 conter	 informações	
contextualizadas,	 de	 modo	 a	 tentar	 garantir	 o	
uso	favorável	dos	dados	por	parte	dos	veículos	
de	comunicação.

D)	 O release padrão	 é	 um	 material	 jornalístico	
abrangente	e	que,	em	geral,	comporta	históricos	
e	grandes	levantamentos	estatísticos.
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REDAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS

1. A	redação	elaborada	deve	conter,	no	mínimo 15 (quinze) linhas	para	que	seja	corrigida	e	no máximo 30 (trinta) 
linhas.	Se	o	candidato	não	atingir	esse	número	mínimo	de	linhas,	a	ele	será	atribuída	nota	zero	na	Redação.

2. O	que	for	escrito	além	do	espaço	destinado	ao	candidato	para	a	Redação	(30	linhas)	não	será	corrigido,	sendo	o	
candidato	penalizado	pelos	problemas	de	compreensão	de	seu	texto	(PO,	M,	SV,	CC	e	/	ou	CP).

3. A	variante	linguística	a	ser	utilizada	na	elaboração	da	Redação	é	a	norma-padrão.
4. Na	Redação,	o	candidato	somente	poderá	registrar	seu	nome,	número	de	inscrição	ou	assinatura	em	lugar	/	campo	

especificamente	indicado,	sob	pena	de	anulação	da	sua	prova	e	consequente	eliminação	do	candidato.
5. A	folha	para	rascunho,	constante	neste	caderno	de	prova,	será	de	preenchimento	facultativo	e,	em	nenhuma	hipótese,	

o	rascunho	elaborado	pelo	candidato	será	considerado	na	correção	da	prova.
6. A	Redação	terá	valor	de	20	(vinte)	pontos,	sendo	eliminados	os	candidatos	a	que	for	atribuída	nota	zero.
7. Os	critérios	de	correção	da	Prova	de	Redação	serão	os	seguintes:

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO

ASPECTOS AVALIADOS DE ACORDO COM A NORMA-PADRÃO
TOTAL DE 
PONTOS

PONTOS 
DESCONTADOS 

POR ERRO

Pontuação,	ortografia	e	apresentação	(legibilidade,	respeito	às	margens	
e	indicação	de	parágrafos)	–	(PO) 4,0	pontos 0,25	ponto

Morfossintaxe	(morfologia	e	sintaxe)	–	(M) 4,0	pontos 0,25	ponto
Seleção	 vocabular	 (adequação	 vocabular	 e	 adequação	 à	 situação	
linguística	e	ausência	de	marca	da	oralidade)	–	(SV) 2,0	pontos 0,50	ponto

Coesão	e	coerência	(conexão	e	relação	lógica	entre	as	ideias,	assim	
como	sua	distribuição	entre	as	partes	do	texto)	–	(CC) 5,0	pontos 1,0	ponto

Compreensão	 e	 conhecimento	 do	 conteúdo	 proposto	 (relevância	
e	 propriedade	 de	 resposta	 à	 temática	 e	 ao	 tipo	 de	 gênero	 textual	 
solicitado)	–	(CP)

5,0	pontos 1,0	ponto

TOTAL 20 pontos  –

8.	 A	Redação	receberá	nota	0	(zero)	se	apresentar	uma	das	características	a	seguir:
a)	cujo	conteúdo	versar	sobre	tema	diverso	do	estabelecido;
b)	considerada	ilegível	ou	desenvolvida	em	forma	de	desenhos,	números,	versos,	com	espaçamento	excessivo	entre	
letras,	palavras	e	parágrafos,	bem	como	em	códigos	alheios	à	norma-padrão	da	Língua	Portuguesa	ou	em	idioma	
diverso;

c)	cujo	texto	apresente	qualquer	tipo	de	identificação	do	candidato;
d)	que	não	atingir	o	número	mínimo	de	15	linhas	estabelecido;
e)	que	for	redigida	fora	do	espaço	definido;
f)	que	não	for	escrita	com	caneta	esferográfica	de	tinta	azul	ou	preta;	
g)	que	tiver	uso	de	corretivos;	e
h)	que	não	assinar	ou	preencher	corretamente	os	dados	pessoais	do	caderno	definitivo	da	Prova	de	Redação.

9.	 O	candidato	somente	poderá	registrar	seu	nome,	número	de	inscrição	ou	assinatura	em	lugar	/	campo	especificamente	
indicado,	sob	pena	de	anulação	de	sua	prova	e	consequente	eliminação,	caso	realize	marcações	ou	assinatura	fora	
desses	espaços	/	campos.

10.	 Não	serão	fornecidas	folhas	adicionais	para	complementação	da	Redação,	devendo	o	candidato	limitar-se	à	única	
folha	padrão	recebida.

11.	 Não	haverá	substituição	do Caderno	de	Redação por erro do candidato.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

TEXTO I

O que é cidadania?

A	origem	da	palavra	cidadania	vem	do	 latim	civitas,	que	quer	dizer	cidade.	Na	Grécia	antiga,	considerava-se	cidadão	
aquele	nascido	em	terras	gregas.	Em	Roma	a	palavra	cidadania	era	usada	para	indicar	a	situação	política	de	uma	pessoa	
e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer.

Juridicamente,	cidadão	é	o	indivíduo	no	gozo	dos	direitos	civis	e	políticos	de	um	Estado.	Em	um	conceito	mais	amplo,	
cidadania	quer	dizer	a	qualidade	de	ser	cidadão,	e	consequentemente	sujeito	de	direitos	e	deveres.

A	relação	do	cidadão	com	o	Estado	é	dúplice:	de	um	lado,	os	cidadãos	participam	da	fundação	do	Estado,	e,	portanto,	
estão	sujeitos	ao	pacto	que	o	criou,	no	nosso	caso	a	Constituição	Federal	de	1988.	Portanto,	sendo	o	Estado	dos	próprios	
cidadãos,	os	mesmos	têm	o	dever	de	zelar	pelo	bem	público	e	participar,	seja	através	do	voto,	seja	através	de	outros	
meios,	formais	e	informais,	do	acompanhamento	e	fiscalização	da	atuação	estatal.

Ao	mesmo	tempo,	os	agentes	estatais,	como	cidadãos	investidos	de	funções	públicas,	têm	o	dever	de	atuar	com	base	nos	
princípios	da	legalidade,	impessoalidade,	moralidade	e	publicidade,	prestando	contas	de	todos	os	seus	atos.	Uma	relação	
harmoniosa	entre	as	expectativas	dos	cidadãos	e	a	atuação	estatal	é	o	ideal	a	ser	alcançado	por	qualquer	sociedade.

Mas	nem	tudo	depende	apenas	do	Estado.	O	conceito	de	cidadania	vai	muito	além,	pois	ser	cidadão	significa	também	
tomar	parte	da	vida	em	sociedade,	 tendo	uma	participação	ativa	no	que	diz	 respeito	aos	problemas	da	comunidade.	
Segundo	Dalmo	de	Abreu	Dallari:	 “A	cidadania	expressa	um	conjunto	de	direitos	que	dá	à	pessoa	a	possibilidade	de	
participar	ativamente	da	vida	e	do	governo	de	seu	povo”.

Colocar	o	bem	comum	em	primeiro	lugar	e	atuar	sempre	que	possível	para	promovê-lo	é	dever	de	todo	cidadão	responsável.	
A	cidadania	deve	ser	entendida,	nesse	sentido,	como	processo	contínuo,	uma	construção	coletiva	que	almeja	a	realização	
gradativa	dos	Direitos	Humanos	e	de	uma	sociedade	mais	justa	e	solidária.

Disponível	em:	https://www.justica.pr.gov.br/Pagina/O-que-e-Cidadania.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	[Fragmento]	

TEXTO II

CONSTITUIÇÃO	DA	REPÚBLICA	FEDERATIVA	DO	BRASIL	DE	1988

TÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO	I

DOS	DIREITOS	E	DEVERES	INDIVIDUAIS	E	COLETIVOS

Art.	6º	São	direitos	sociais	a	educação,	a	saúde,	a	alimentação,	o	trabalho,	a	moradia,	o	transporte,	o	lazer,	a	segurança,	a	
previdência	social,	a	proteção	à	maternidade	e	à	infância,	a	assistência	aos	desamparados,	na	forma	desta	Constituição.	

Disponível	em:	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	[Fragmento]
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TEXTO III

Disponível	em:	https://tribunadaimprensalivre.com/a-cidadania-e-a-condicao-do-homem-sujeito-de-direitos-e-de-obrigacoes-cidadao-
ideal-de-justica-e-de-bem-comum-por-jose-macedo/.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	

A	 partir	 da	 leitura	 dos	 textos	 motivadores	 e	 com	 base	 nos	 conhecimentos	 construídos	 ao	 longo	 de	 sua	 formação,	
REDIJA	 um	 texto	 dissertativo-argumentativo,	 em	 modalidade	 escrita	 formal	 da	 língua	 portuguesa,	 sobre	 o	 tema: 
“Como exercer a cidadania na prática diária”,	 posicionando-se	a	 respeito	 desse	assunto	 e	 respeitando	os	 direitos	
humanos.	 Selecione,	 organize	 e	 relacione,	 de	 forma	 coerente	 e	 coesa,	 argumentos	 e	 fatos	 para	 a	 defesa	 de	 seu	 
ponto de vista. 
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 

CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ANALISTA TÉCNICO – RELAÇÕES PÚBLICAS
Código: 302

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e a Proposta de Redação.

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 e da Redação:

•	 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:

“A esperança é o sonho do homem acordado.”	Aristóteles

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,	 a	 transcrição	das	 respostas	do	Caderno	de	
Questões	da	Prova	Objetiva	(Folha	de	Respostas	e	rascunho)	para	o	Caderno	definitivo	e	a	transcrição	da	Redação	para	o	Caderno	Definitivo	
de	Redação.	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,	 
40 (quarenta) questões	 de	 múltipla	 escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 
4	 (quatro)	 alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas:	 15 (quinze) questões  

de Língua Portuguesa,	  7 (sete) questões de Conhecimentos Gerais,	 8 (oito) 

questões de Legislação,	10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos e a 

Proposta de Redação,	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

INSTRUÇÃO: Leia	o	texto	I	a	seguir	para	responder	às	
questões de 1 a 10.

TEXTO I 

Saneamento nada básico

Parametrização centralizada no âmbito federal não 

necessariamente tornaria o processo mais eficiente

Desde	 a	 antiguidade,	 existe	 preocupação	 com	 o	
saneamento	básico	[...].	No	Brasil,	as	primeiras	iniciativas	
remontam a 1561.

De	 acordo	 com	 o	 Sistema	 Nacional	 de	 Informações	
de	 Saneamento	 (SNIS),	 dados	 de	 2017,	 83,5%	 da	
população	 brasileira	 tinham	 acesso	 a	 água	 tratada,	
52,4%	tinham	acesso	a	coleta	de	esgoto,	e	apenas	46%	
dos	esgotos	do	país	são	 tratados.	O	volume	médio	de	
perdas	ainda	se	encontra	em	38,3%.

As	 condições	 que	 não	 permitiram	 o	 desenvolvimento	
pleno	 do	 saneamento	 básico	 no	 país	 continuam	
presentes:	volume	incipiente	de	investimentos,	ausência	
de	planejamento	adequado,	experiências	malsucedidas	
de	 gestão	 e	 dificuldade	 para	 obter	 financiamentos	
e	 licenças	 para	 obras.	 Destas,	 somente	 a	 última	
apresentou	alguma	evolução	desde	o	Plano	Nacional	de	
Saneamento de 1971.

Dentre	 as	 dificuldades	 de	 planejamento,	 destaca-se	
o	 fato	 de	que	a	 titularidade	dos	 serviços,	 conforme	 lei	
11.445/07,	 é	 dos	 municípios.	 Logo,	 criar	 arcabouço	
regulatório,	planos	de	saneamento	e	 licitar	concessões	
é	uma	tarefa	hercúlea	para	a	gama	de	5.570	municípios	
existentes.	O	problema	é	grande;	o	diagnóstico,	antigo.	
Mas	 pouco	 se	 avançou	 desde	 a	 criação	 do	 marco	
regulatório.	Apresento	possíveis	soluções	para	contribuir	
com o debate.

Em	 primeiro	 lugar,	 é	 preciso	 que	 a	 reflexão	 sobre	 o	
marco	regulatório	ocorra	previamente.	As	duas	medidas	
provisórias	de	2018	e	2019	(844	e	868)	tiveram	vício	de	
origem,	 pois	 não	 foram	 fruto	 de	 uma	 discussão	 prévia	
com	 os	 principais	 agentes	 setoriais.	 Se	 empresas	 dos	
estados	de	SP,	MG	e	PR	foram	responsáveis	por	45%	dos	
investimentos	em	saneamento	no	país	em	2017,	e	65%	
ao	 somarmos	 as	 privadas,	 uma	 reflexão	 deveria	 partir	
delas,	juntamente	com	a	sociedade	civil	e	associações.

A	experiência	do	setor	elétrico	quando	da	criação	do	Novo	
Modelo é um exemplo a ser lembrado. Houve praticamente 

um ano de discussões prévias com ampla adesão que 

culminaram	com	as	MPs	144	e	145,	de	outubro	de	2003.	
De	exemplo	negativo,	temos	a	MP	579/12,	cuja	discussão	
prévia	 foi	 curta	 e	 circunscrita	 a	 agentes	 de	 mercado,	 
em	sua	maioria	eletrointensivos,	e,	portanto,	interessados	
em	redução	de	tarifas.	O	barato	saiu	caro,	e	a	redução	de	
18%	em	2013	foi	sucedida	por	aumentos	 tarifários	41%	
acima	da	inflação	de	2014	a	2018.

A	 solução	 proposta	 é	 a	 simplificação	 dos	 processos	 e	
a	 não	 concentração	 de	 responsabilidade	 na	 Agência	
Nacional	 de	 Águas	 (ANA)	 ou	 a	 criação	 de	 arcabouço	
regulatório	e	plano	de	saneamento	federais.

[...].

Em	segundo	 lugar,	deve-se	repensar	a	proposta	de	se	
criar um plano de saneamento nacional como norte para 

planos	municipais.	Essa	 abordagem	centralizada	 pode	

desconsiderar	 aspectos	 locais	 como	 características	
socioeconômicas	 do	 consumidor,	 estrutura	 dos	 ativos,	
distância	 a	 fontes	 de	 captação	 de	 água,	 topografia,	
restrições	 ambientais,	 entre	 outros.	 Enfim,	 não	
necessariamente	 uma	 parametrização	 centralizada	 no	
âmbito	 federal	 tornaria	 o	 processo	 mais	 eficiente	 ou	
atinente	às	características	locais.

Em	 terceiro	 lugar,	 por	 que	 não	 permitir	 que	 cada	
município	 baseie	 seu	 arcabouço	 regulatório	 em	
melhores	 práticas	 existentes	 e	 regras	 simplificadas	 de	
atualização	de	 tarifas,	qualidade	e	metas	de	cobertura	
dos	 serviços,	 além	 de	 penalidades	 claras	 e	 objetivas	
pelo não cumprimento destas?

Em	 quarto	 lugar,	 a	 criação	 de	 uma	 cartilha	 de	 regras	
de	 licitação	para	 auxiliar	municípios	 seria	 um	começo.	 
Os	dois	outros	pilares,	regulação	e	plano	de	saneamento,	
poderiam	 ser	 disponibilizados	 por	 instituições	
independentes.	 Dessa	 forma,	 o	 processo	 seria	
parametrizado	 de	 maneira	 simples,	 descentralizada	 e	
com custo baixo.

Investir	 em	 saneamento	 é	 processo	 civilizatório.	 
Não	 há	 necessidade	 de	 se	 trazer	 complexidades,	
quando	regras	e	melhores	práticas	já	existem	e	podem	
nortear	 prefeituras	 a	 melhorar	 a	 condição	 de	 vida	 de	
seus	habitantes	sem	uma	mão	visível	da	União.

PIRES,	Adriano.	Saneamento nada básico. Aesbe. 

Associação	Brasileira	das	Empresas	Estaduais	de	
Saneamento.	Disponível	em:	https://aesbe.org.br/novo/opiniao-

artigo-saneamento-nada-basico/.	 
Acesso	em:	27	ago.	2022.

QUESTÃO 1

O	 propósito	 comunicativo	 do	 texto	 “Saneamento	 nada	
básico”	é

A) discutir	 os	 problemas	 enfrentados	 pelo	 Brasil	
acerca	 do	 saneamento	 básico,	 apontando	
causas	e	possíveis	soluções	para	a	questão.	

B)	 divulgar	os	problemas	relativos	ao	saneamento	
básico	 no	 Brasil,	 sem	 entrar	 no	 mérito	 da	
culpabilização	e	das	possíveis	intervenções.

C) explicar	 a	 situação	 atual	 do	 Brasil	 no	 que	 se	
refere	 ao	 saneamento	 básico,	 expondo	 dados	
estatísticos	e	esclarecendo	as	normas	relativas	
ao tema.

D)	 informar	 os	 desafios	 do	 Brasil	 em	 relação	 ao	
saneamento	 básico,	 apresentando	 também	
os	pontos	em	que	o	país	 já	avançou	dentro	da	
temática.

QUESTÃO 2

No	texto,	o	autor	não	apresenta	como	causa	do	pouco	
avanço	 do	 Brasil	 em	 relação	 ao	 desenvolvimento	 do	
saneamento	básico

A) a	 responsabilidade	 dada	 aos	 municípios	 pelos	
serviços	de	saneamento.

B)	 a	dificuldade	dos	municípios	de	criar	planos	de	
saneamento.

C) os	precários	conjuntos	de	leis	relativos	ao	tema	
nos	municípios.

D)	 a	 impossibilidade	 de	 aprovar	 financiamentos	 e	
licenças	para	obras.
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QUESTÃO 3

Assinale	a	alternativa	em	que	a	oração	em	destaque	não	
exerce	a	função	sintática	apresentada	entre	parênteses.

A) “As	 condições	 que não permitiram o 
desenvolvimento pleno do saneamento 
básico no país	continuam	presentes.”	–	(adjunto	
adnominal)

B)	 “Em	 primeiro	 lugar,	 é	 preciso	 que a reflexão 
sobre o marco regulatório ocorra 
previamente.”	–	(sujeito)

C) “Apresento	 possíveis	 soluções	para contribuir 
com o debate.”	–	(adjunto	adverbial	consecutivo)

D)	 “Não	 há	 necessidade	 de se trazer 
complexidades	[...].”	–	(complemento	nominal)	

QUESTÃO 4

Em	relação	às	escolhas	estilísticas	do	texto	I,	analise	as	
afirmativas	a	seguir.

I. Há	 alternância	 de	 tempos	 verbais:	 o	 uso	
pretérito	 perfeito	 do	 indicativo	 predomina,	 mas	
é	acompanhado	em	alguns	trechos	pelo	uso	do	
tempo	presente,	sempre	com	valor	de	passado.

II. A escolha das palavras utilizadas no texto revela 

o	 uso	 da	 variedade	 social	 da	 língua,	 uma	 vez	
que	 a	 norma-padrão	 predominante	 no	 texto	 é	
coerente	com	o	veículo	de	publicação.

III. Há	predominância	do	uso	da	voz	ativa	do	verbo,	
com	algumas	ocorrências	da	voz	passiva.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	III,	apenas.
B)	 II	e	III,	apenas.
C) I	e	II,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 5

Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão 

destacada no trecho é usada como recurso coesivo 

referencial:

A) “Logo,	 criar	 arcabouço	 regulatório,	 planos	 de	
saneamento	 e	 licitar	 concessões	 é	 uma	 tarefa	
[...].”

B)	 “Em segundo lugar,	 deve-se	 repensar	 a	
proposta de se criar um plano de saneamento 

nacional	[...].”
C) “As	 duas	medidas	 provisórias	 de	 2018	 e	 2019	

(844	 e	 868)	 tiveram	 vício	 de	 origem,	pois não 

foram	fruto	de	uma	discussão	prévia	[...]”
D)	 “De	 exemplo	 negativo,	 temos	 a	 MP	 579/12,	

cuja	 discussão	prévia	 foi	 curta	e	 circunscrita	a	
agentes	de	mercado	[...].”

QUESTÃO 6

As	 relações	 entre	 as	 palavras	 se	 constituem	 como	
recurso	para	a	elaboração	de	períodos	mais	ou	menos	
complexos e detalhados. 

Releia o trecho do texto I:

“As	condições	que	não	permitiram	o	desenvolvimento 

pleno	 do	 saneamento	 básico	 no	 país	 continuam	
presentes: volume	 incipiente	 de	 investimentos,	
ausência	 de	 planejamento	 adequado,	 experiências 

malsucedidas	 de	 gestão	 e	 dificuldade para obter 

financiamentos	e	licenças	para	obras.”

Em	 relação	 aos	 determinantes	 dos	 substantivos	
destacados,	analise	as	afirmativas	a	seguir.

I. Apenas um substantivo em destaque é 

determinado	por	uma	oração	subordinada.
II. Quatro	 dos	 cinco	 substantivos	 têm	 como	

determinante	 uma	 locução	 adjetiva.	 Para	 cada	
um	deles	há	uma	locução	adjetiva	diferente.

III. Os	 determinantes	 são	 usados,	 nesse	 trecho,	
como	estratégia	de	manifestação	de	opinião.

Está(ão)	correta(s)	a(s)	afirmativa(s)

A) I,	apenas.
B)	 I	e	II,	apenas.
C) I,	II	e	III.
D)	 III,	apenas.

QUESTÃO 7

As	expressões	destacadas	apresentam	a	mesma	função	
morfossintática,	exceto	em:

A) “As	 duas	medidas	 provisórias	de 2018 e 2019 

(844	e	868)	tiveram	[...].”
B)	 “No Brasil,	as	primeiras	 iniciativas	remontam	a	

1561.”
C) “[...]	 investimentos	em	saneamento	no	país	em 

2017	[...].”
D)	 “Mas	 pouco	 se	 avançou	 desde a criação do 

marco regulatório.”

QUESTÃO 8

Releia	a	seguinte	passagem,	observando	o	uso	de	“se”,	
em destaque.

Em	segundo	lugar,	deve-se	repensar	a	proposta	[...].

Assinale	 a	 alternativa	 em	 que	 o	 “se”	 destacado	 tenha	
a	 mesma	 função	 que	 aquela	 apresentada	 no	 período	
anterior.

A) Precisa-se	de	novas	normas	que	regulamentem	
a	promoção	do	saneamento	básico.

B)	 Fala-se	 muito	 em	 resolver	 o	 problema,	 mas	
pouco se concretiza.

C) Sugerem-se	 intervenções	 advindas	 da	 área	
política	e	econômica.

D)	 Necessita-se	buscar	soluções	a	curto	prazo	para	
a questão em debate.
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QUESTÃO 9

Releia	o	trecho	a	seguir,	observando	o	verbo	destacado.
“De	 acordo	 com	 o	 Sistema	Nacional	 de	 Informações	
de	 Saneamento	 (SNIS),	 dados	 de	 2017,	 83,5%	 da	
população	 brasileira	 tinham	 acesso	 à	 água	 tratada	
[...].”

Na	passagem	anterior,	o	verbo	em	destaque	é	transitivo	
direto. 

Assinale a alternativa em que o verbo não possua a 

mesma	 classificação,	 quanto	 à	 transitividade,	 que	 o	
verbo destacado no trecho anterior.

A) “Desde	a	antiguidade,	existe	preocupação	com	
o	saneamento	básico.”	

B)	 “Destas,	 somente	a	última	apresentou	 alguma	
evolução	desde	o	Plano	Nacional	[...].”

C) “Houve praticamente um ano de discussões 

prévias	com	ampla	adesão	[...].”
D)	 “[...]	 a	 proposta	 de	 se	 criar um plano de 

saneamento	nacional	como	norte	[...].”

QUESTÃO 10

Releia	a	passagem	a	seguir:

“Logo,	criar	arcabouço	regulatório,	planos	de	saneamento	
e	licitar	concessões	é	uma	tarefa	hercúlea	para	a	gama	
de	5.570	municípios	existentes.”

A	 palavra	 destacada	 poderia	 ser	 substituída,	 sem	
prejuízo	de	sentido,	por

A) débil.

B)	 gigantesca.
C) pertinente.

D)	 poderosa.

INSTRUÇÃO: Leia	o	texto	II	a	seguir	para	responder	às	
questões de 11 a 13.

TEXTO II

Novo Marco Legal do Saneamento já gerou mais de 
R$ 70 bilhões em investimentos

Sancionada em 2020, legislação permitiu a atração de 

recursos para o setor com a realização de nove leilões 

de concessão durante o período

O	 novo	 Marco	 Legal	 do	 Saneamento,	 sancionado	
em	 julho	 de	 2020,	 já	 gerou	 cerca	 de	 R$	 72,2	 bilhões	
em	 investimentos	 para	 o	 setor,	 segundo	 informações	
do	 Ministério	 do	 Desenvolvimento	 Regional	 (MDR).	 
Em	menos	de	dois	anos,	foram	garantidos	recursos	com	
a	realização	de	nove	 leilões	de	concessão	de	serviços	
sob	as	regras	da	nova	legislação.

Ao	 todo,	 19,3	milhões	 de	 pessoas	 foram	 beneficiadas	
em	 212	 municípios	 com	 as	 licitações,	 que	 ocorreram	
nos	 estados	 de	Alagoas,	 Espírito	 Santo,	 Mato	 Grosso	
do	Sul,	Amapá,	Rio	de	Janeiro,	e	nas	cidades	do	Crato,	 
no	Ceará,	e	São	Simão,	em	Goiás.

O	 objetivo	 do	 Marco	 Legal	 do	 Saneamento	 é	 que,	 
até	2033,	99%	da	população	brasileira	 tenha	acesso	a	
água	 potável	 e	 90%	 a	 tratamento	 e	 coleta	 de	 esgoto.	
Segundo	relatório	do	Instituto	Trata	Brasil	(ITB),	divulgado	

neste	 mês,	 cerca	 de	 100	 milhões	 de	 brasileiros	 não	
dispõem	de	rede	de	coleta	de	esgoto,	e	35	milhões	não	
têm	acesso	a	água	tratada.	O	levantamento	mostra	que	
somente	31,78%	das	pessoas,	nos	20	piores	municípios,	
são	 abastecidas	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	 nos	 
20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%.

Quando	analisado	o	critério	de	acesso	a	redes	de	água	
potável,	99,07%	da	população	das	20	melhores	cidades	
tem	 acesso	 ao	 recurso,	 contra	 82,52%	 da	 população	
entre	os	20	piores	municípios	com	o	serviço.	

A	 legislação	 do	Marco	 Legal	 também	 definiu	 regras	 a	
serem	 cumpridas	 pelos	 municípios	 e	 prestadores	 de	
serviços	 em	 relação	 à	 drenagem	 urbana	 e	 ao	manejo	
de	 resíduos	 sólidos	 urbanos.	 “A	 lei	 traz	 regras	 claras	
e	 dá	 segurança	 jurídica,	 possibilitando	 a	 atração	 de	
investidores.	 Precisamos	 de	 cerca	 de	 R$	 500	 bilhões	
a	 R$	 700	 bilhões	 em	 10	 anos	 para	 universalizar	 os	
serviços.	Mas	só	conseguiremos	chegar	a	esses	valores	
com	recursos	públicos	e	privados”,	afirmou	o	ministro	do	
Desenvolvimento	Regional,	Rogério	Marinho.

Somente	 em	 2021,	 o	 setor	 de	 saneamento	 básico	 no	
Brasil	garantiu	quase	R$	42,8	bilhões	em	investimentos,	
de acordo com a pasta. Os leilões de concessões 

de	 serviços	 realizados	 no	 período	 garantiram	 
R$	37,7	bilhões	em	recursos.
JULIÃO,	Fabrício.	Novo	Marco	Legal	do	Saneamento	já	gerou	
mais	de	R$	70	bilhões	em	investimentos.	CNN Brasil. CNN 

Brasil	Business.	1	abr.	2022.	Disponível	em:	https://www.
cnnbrasil.com.br/business/novo-marco-legal-do-saneamento-
ja-gerou-mais-de-r-70-bilhoes-em-investimentos/. Acesso em: 

27	ago.	2022.

QUESTÃO 11

O	texto	“Novo	Marco	Legal	do	Saneamento	já	gerou	mais	
de	 R$	 70	 bilhões	 em	 investimentos”	 é	 compreendido,	
quanto	ao	gênero	textual,	como

A) artigo	de	opinião,	devido	ao	caráter	argumentativo	
das	 informações	apresentadas,	como	a	citação	
de autoridade.

B)	 editorial,	 posto	 que	 apresenta	 a	 opinião	 do	
veículo	de	comunicação	onde	foi	publicado.

C) notícia,	uma	vez	que	seu	propósito	é	informar	de	
maneira	objetiva,	sem	juízos	de	valor.

D)	 reportagem,	 dado	 que	 aprofunda	 em	 um	
determinado	assunto	trazendo	informações	mais	
acuradas.

QUESTÃO 12

O texto publicado no site	da	CNN	Brasil	apresenta	função

A) apelativa	da	linguagem.
B)	 referencial	da	linguagem.
C) fática	da	linguagem.
D)	 metalinguística	da	linguagem.
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QUESTÃO 13

Releia	 os	 trechos	 a	 seguir	 e	 a	 reescrita	 referente	 a	 
cada um:

I. “O	 levantamento	 mostra	 que	 somente	 31,78%	
das	 pessoas,	 nos	 20	 piores	 municípios,	 são	
abastecidas	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	
nos	20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%.”	 
–	O	levantamento	mostra	que	somente	31,78%	
das	 pessoas,	 nos	 20	 piores	 municípios,	 
é	 abastecida	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	
nos	20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%

II. “Os	leilões	de	concessões	de	serviços	realizados	
no	 período	 garantiram	 R$	 37,7	 bilhões	 em	
recursos.”	–		O	leilão	de	concessões	de	serviços	
realizados	no	período	garantiram	R$	37,7	bilhões	
em recursos.

Em	 relação	 à	 concordância	 verbal,	 a	 reescrita	 dos	
trechos é

A) inadequada em ambos os casos.

B)	 adequada apenas em I.

C) adequada apenas em II.

D)	 adequada em ambos os casos.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa em que o pronome relativo se 

apresenta	de	forma	incorreta.

A) São muitas as leis sobre as quais eles devem 

estudar.

B)	 Há	 muitos	 projetos	 cuja	 eficiência	 verifica-se	
apenas	na	prática.

C) O	 projeto	 de	 lei	 será	 modificado	 tantas	 vezes	
quanto	forem	necessárias.

D)	 As	 normas	 com	 que	 o	 funcionário	 deve	 se	
comprometer estão no estatuto da empresa.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que as palavras tenham 

sido	 acentuadas	 considerando	 as	mesmas	 regras	 que	
levou ao acento em repórter,	 desânimo,	 escarcéu, 
respectivamente.

A) abdômen,	fórceps,	rodapés.
B)	 pôster,	mágica,	Ilhéus.
C) cônsul,	empírico,	papéis.
D)	 caráter,	silêncio,	céu.	

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

TEXTO I

“Tempo	 afora,	 nos	 períodos	 colonial,	 provincial,	
república	até	mais	ou	menos	15	anos	atrás,	a	generosa	
cucurbitácea	era	alimento	de	pouca	valia,	 embora	 sua	
exuberante	 produção.	 Desprezada	 por	 boa	 parte	 da	
gente	de	paladar	refinado,	era	considerada	“comida	de	
porco”,	é	de	se	admirar	a	ojeriza	que	o	contagense,	com	
raras	 exceções	 no	 passado,	 nutria	 pelo	 cognome	 das	
Abóboras	[...].	Ora,	era	comum	que	os	viajantes,	tropeiros	
que	se	dirigiam	à	 região	das	Minas,	 se	preocupassem	 
com a semeadura e o plantio de sementes de alimentos: 

feijão,	milho,	mandioca,	abóbora,	ao	longo	dos	caminhos	
percorridos	 por	 eles.	 Era	 uma	 forma	 de	 garantir	 o	
sustento,	 driblando	 a	 fome	 que	 rondava	 os	 trechos	
em	 direção	 à	 zona	 de	 mineração,	 problema	 sério	 de	
abastecimento	 na	 região	 das	 minas.	 A	 formação	 de	
pequenas	 roças	 era	 a	 garantia	 de	 alimentação	 para	
aqueles	 tropeiros,	 viajantes,	 transeuntes	 em	geral	 que	
se	dirigiam	a	Vila	Rica	e	região.”

PREFEITURA	DE	CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	
Educação	e	Cultura.	Atlas Escolar, Histórico, Geográfico 
e Cultural do Município de Contagem, Estado de Minas 

Gerais.	Contagem,	2009.	p.	15-16.	Disponível	em:	https://www.
contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/atlascontagem.pdf.	

Acesso em: 19 dez. 2022.

TEXTO II

15ª edição do “Festival Gastronômico das 
Abóboras” é realizada em Contagem

[...]

O	 Festival	 Gastronômico	 de	 Abóboras	 teve	 início	 em	
2007,	 com	 o	 objetivo	 de	 promover	 o	 protagonismo	 da	
população	idosa.	Os	grupos	de	convivência	se	reuniam	
nos	Centros	de	Referência	de	Assistência	Social	(CRAS),	
para	desenvolver	receitas	feitas	com	abóbora.

G1.	15ª	edição	do	‘Festival	Gastronômico	das	Abóboras’	
é	realizada	em	Contagem.	G1.	Minas	Gerais.	Disponível	

em:	https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/o-que-fazer-em-
belo-horizonte/noticia/2022/08/26/15a-edicao-do-festival-

gastronomico-das-aboboras-e-realizada-em-contagem.ghtml.	
Acesso	em:	28	ago.	2022.

Em	Contagem,	tem	se	tornado	tradição	a	realização	do	
Festival	Gastronômico	das	Abóboras,	que	faz	referência

A) à	 agricultura	 familiar,	 que,	 com	 o	 cultivo	 de	
abóboras,	 incentiva	 a	 população	 idosa	 a	 se	
manter	 ativa,	 tanto	 na	 produção	 quanto	 na	
cultura	do	município.

B)	 à	produção	agrícola	de	Contagem,	que	 tem	no	
cultivo	de	abóbora	um	produto	de	destaque	do	
setor	econômico	municipal.

C) a	um	dos	mitos	sobre	a	fundação	de	Contagem,	
aludindo	à	região	como	sendo	um	dos	pontos	de	
alimentação	de	viajantes	que	se	dirigiam	para	a	
região	de	mineração.

D)	 ao	cultivo	de	abóboras,	destinadas	à	alimentação	
do	 gado	 que	 vinha	 da	 Bahia	 para	 as	 Minas,	 
já	que	Contagem	se	situava	no	Caminho	Geral	
do Sertão.
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QUESTÃO 17

CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Cultura.	Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do Município de 
Contagem, Estado de Minas Gerais.	Contagem,	2009.	p.	22.	Disponível	em:	https://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/

atlascontagem.pdf.	Acesso	em:	19	dez.	2022.

No	momento	atual,	as	manifestações	afroculturais	no	município	de	Contagem	são	expressivas	e	têm	origem	

A) nas	características	econômicas	coloniais	da	região,	que	demandavam	o	trabalho	escravo.		
B)	 no	respeito	às	expressões	étnico-identitárias	definidas	pelo	Estatuto	da	Igualdade	Racial.	
C) nos	investimentos	públicos,	objetivando	projetar	a	cidade	no	cenário	cultural	nacional.
D)	 nos	dados	do	censo	de	2010/IBGE,	indicando	que	a	maioria	da	população	da	cidade	é	negra.

QUESTÃO 18

O	Questionário	Básico	da	pesquisa	conta	com	26	questões	e	investiga	as	principais	características	do	domicílio	e	dos	
moradores.	Além	disso,	uma	parcela	dos	domicílios	é	selecionada	para	responder	ao	questionário	da	Amostra,	que	conta	
com	77	questões.	A	investigação	nos	domicílios	selecionados,	efetuada	por	meio	do	Questionário	da	Amostra,	inclui,	além	
dos	quesitos	presentes	no	Questionário	Básico,	outros	mais	detalhados,	bem	como	quesitos	sobre	temas	específicos:	
características	 dos	 domicílios,	 identificação	 étnico-racial,	 nupcialidade,	 núcleo	 familiar,	 fecundidade,	 religião	 ou	 culto,	
deficiência,	migração	interna	ou	internacional,	educação,	deslocamento	para	estudo,	trabalho	e	rendimento,	deslocamento	
para	trabalho,	mortalidade	e	autismo.
IBGE.	O que é.	Censo	Demográfico.	Disponível	em:	https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-2020-censo4.

html?=&t=o-que-e.	Acesso	em:	15	ago.	2022.

Assinale	a	alternativa	que	apresenta	característica(s)	do	Censo	2022:

A) As	informações	do	Censo	permitem	a	produção	de	retrato	geral	da	sociedade	brasileira,	o	que	pode	subsidiar	a	
produção	de	políticas	públicas	específicas.

B)	 Campanhas	de	divulgação	do	Censo	se	prestam	a	sensibilizar	os	cidadãos	a	receber	e	atender	aos	recenseadores,	
uma	vez	que	a	participação	é	facultativa.

C) Dado	o	tamanho	da	população	brasileira	e	a	dificuldade	de	acesso	a	determinadas	localidades	do	país,	o	Censo	
é	realizado	por	amostragem	simples.

D)	 Para	 garantir	 um	padrão	 único	 para	 a	 coleta	 de	 dados,	 todos	 os	 75	milhões	 de	 domicílios	 brasileiros	 devem	
responder	ao	mesmo	questionário.
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QUESTÃO 19

Os aditivos industriais usados para tornar os 

ultraprocessados	 mais	 palatáveis	 também	 os	 tornam	
mais	 baratos,	 práticos	 e	 acessíveis	 [...].	 “As	 pessoas	
mais pobres estão comendo comida de baixa qualidade 

porque	é	mais	barato”,	diz	o	 [...]	ex-secretário	nacional	
de	Segurança	Alimentar	e	Nutricional.

[...]

Além	 das	 doenças	 crônicas	 relacionadas	 ao	 excesso	
de	 peso,	 muitas	 crianças	 com	 obesidade	 –	 incluindo	
os	níveis	mais	severos	–	não	escapam	da	desnutrição.	
Não	 porque	 elas	 não	 têm	 o	 que	 comer,	 mas	 porque	
as dietas baseadas majoritariamente em produtos 

ultraprocessados costumam ser pobres em nutrientes 

essenciais.	[...]
LICHOTTI,	Camille.	“Espoca-bucho”	com	salsicha,	receita	pra	

ficar	doente	de	comida.	Revista Piauí. Folha de S. Paulo.  

28	jul.	2022.	Disponível	em:	https://piaui.folha.uol.com.br/
espoca-bucho-salsicha-receita-ficar-doente-de-comida/.	 

Acesso	em:	2	ago.	2022.

A	reportagem	indica	o	quadro	de	saúde	de	crianças	no	
Brasil,	sugerindo	que

A) a	 alimentação	 à	 base	 de	 ultraprocessados	
pode estar relacionada ao quadro de obesidade  

entre	crianças.
B)	 a	obesidade	infantil,	se	por	um	lado	indica	sinais	

de	 doenças	 crônicas,	 por	 outro	 mostra	 que	 a	
desnutrição	nessa	faixa	etária	está	sob	controle.

C) a	 oferta	 de	 alimentos	 ultraprocessados	 é	 um	
meio	de	combate	à	fome,	já	que,	por	serem	mais	
baratos,	 são	 de	 fácil	 consumo	 pela	 população	
mais pobre.

D)	 os alimentos ultraprocessados mais baratos 

recebem	 recomendação	 médica	 por	 serem	
mais	 palatáveis,	 facilitando	 sua	 aceitação	 
por	crianças.	

QUESTÃO 20

Contagem	 possui	 muitos	 bens	 tombados	 que,	 ao	 se	
tornarem	 patrimônio	 oficial,	 recebem	 proteção	 jurídica	
especial,	considerando	a	sua	função	social.	Entre	esses	
bens	 materiais,	 está	 o	 prédio	 que	 foi	 construído	 na	
década	de	1950	para	abrigar	o	Seminário	São	José	da	
Ordem	dos	Carmelitas,	onde	atualmente	está	o(a)

A) Biblioteca	Pública	Municipal	Doutor	Edson	Diniz.
B)	 Casa da Cultura Nair Mendes Moreira.

C) Prédio	Administrativo	da	Itaú.
D)	 Prefeitura	Municipal	de	Contagem.

QUESTÃO 21

Síndrome de burnout

Desde	 1º	 de	 janeiro,	 a	 síndrome	 passou	 a	 ser	
considerada	 doença	 ocupacional,	 após	 ser	 incluída	
na	 Classificação	 Internacional	 de	 Doenças	 (CID)	 da	
Organização	 Mundial	 da	 Saúde	 (OMS).	 Na	 prática,	
significa	que	os	acometidos	agora	possuem	os	mesmos	
direitos	 trabalhistas	 e	 previdenciários	 assegurados	 no	
caso	das	demais	doenças	relacionadas	ao	emprego.

SALES,	Amanda.	Síndrome	de	burnout	[...].	G1.	Distrito	
Federal.	DF,	14	ago.	2022.	Disponível	em:	l1nq.com/zzxMS.	

Acesso	em:	22	ago.	2022.

A	 classificação	 da	Síndrome	 de	 burnout	 como	 doença	
ocupacional se explica porque

A) é	 uma	 doença	 resultante	 da	 instabilidade	 no	
emprego,	 em	 decorrência	 das	 medidas	 de	
isolamento social por causa da pandemia da 

Covid-19.
B)	 é	 uma	 enfermidade	 de	 natureza	 psicológica,	 

que	se	desenvolve	em	situações	de	esgotamento	
provocado em ambiente de trabalho.

C) é	 uma	 síndrome	de	mulheres	 que,	 submetidas	
à	 dupla	 jornada,	 comprovadamente,	 recebem	
menos que os homens para desempenhar as 

mesmas	funções.
D)	 é	 um	 mal	 que	 afeta	 pessoas	 em	 cargos	 de	

chefia	superior,	que	se	sentem	psicologicamente	
pressionadas	 para	 comandar	 grandes	 equipes	
de subordinados.

QUESTÃO 22

O	Centro	Industrial	de	Contagem,	CINCO,	foi	criado	com	
o	objetivo	de	expandir	o	parque	fabril	da	cidade.	

“O	 CINCO	 propiciaria	 ao	 município	 de	 Contagem	
participar	 ativamente	 da	 condução	 do	 seu	 processo	
de	 industrialização,	 papel	 até	 então	 representado	 pelo	
Estado.	[...]”	

CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Cultura.	
Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do 
Município de Contagem, Estado de Minas Gerais. 

Contagem,	2009.	p.	27.	Disponível	em:	https://www.contagem.
mg.gov.br/arquivos/comunicacao/atlascontagem.pdf.	 

Acesso em: 19 dez. 2022.

A	criação	do	CINCO

A) atendeu	 aos	 reclames	 da	 população	 vizinha	 à	
Cidade	Industrial,	contrária	aos	altos	índices	de	
poluição	industrial.

B)	 deu	 a	 Contagem	 o	 status de maior centro 

industrial	do	estado,	com	o	PIB	majoritariamente	
proveniente	do	setor	secundário.

C) foi	 baseada	 na	 lógica	 urbana	 da	 planta	 do	
distrito	industrial	da	cidade	de	Camberra,	capital	 
da	Austrália.

D)	 resultou	 do	 interesse	 da	 expansão	 da	 área	
industrial	e	dos	benefícios	fiscais	proporcionados	
pela	criação	do	ICM.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 23

Segundo	 a	 Lei	 Orgânica,	 ao	 Município	 Contagem	
compete	 prover	 tudo	 quanto	 diga	 respeito	 ao	 seu	
peculiar	 interesse	 e	 ao	 bem-estar	 de	 sua	 população,	 
cabendo-lhe,	 privativamente,	 as	 seguintes	 atribuições,	
exceto:

A) Legislar	sobre	assuntos	de	interesse	local.
B)	 Regulamentar	as	disposições	e	o	uso	dos	bens	

públicos	de	uso	especial.
C) Criar	guarda	municipal	para	proteção	dos	bens,	

serviços	e	instalações	municipais.
D)	 Estabelecer	e	impor	penalidade	por	infração	de	

suas	leis	e	regulamentos.

QUESTÃO 24

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	as	regras	previstas	
na	 Lei	 Orgânica	 do	 Município	 de	 Contagem	 sobre	 a	
Câmara	Municipal	 e	 assinale	 com	V	 as	 verdadeiras	 e	
com	F	as	falsas.

	 		 )( A	 Câmara	 Municipal	 reunir-se-á	 em	 sessão	
ordinária,	 independentemente	 de	 convocação,	
no	período	de	1º	 de	 fevereiro	 a	 30	de	 junho	e	
de	1º	de	agosto	a	15	de	dezembro	de	cada	ano.

	 		 )( O presidente da Câmara participa somente nas 

votações	 secretas	 e,	 quando	 houver	 empate,	
nas	votações	públicas.

	 		 )( O	 secretário	 pode	 comparecer	 à	Câmara	 ou	 a	
qualquer	de	suas	Comissões,	por	sua	 iniciativa	
e	 após	 entendimento	 com	 a	Mesa,	 para	 expor	
assunto de relevância de sua Secretaria.

	 		 )( É	assegurado	o	uso	da	palavra	a	representantes	
populares,	 na	 Tribuna	 da	 Câmara,	 durante	
as	 reuniões,	 na	 forma	 e	 nos	 casos	 definidos	 
pelo	Regimento.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 25

Segundo	o	artigo	57	do	Regimento	 Interno	da	Câmara	
Municipal	 de	 Contagem,	 não	 é	 uma	 modalidade	 de	
reunião prevista:

A) As	 extraordinárias,	 que	 se	 realizam	 em	 dia	 ou	
hora	diferentes	dos	fixados	para	as	ordinárias.

B)	 As	 especiais,	 que	 se	 realizam	 para	 a	 eleição	
da	Mesa	 ou	 para	 a	 exposição	 de	 assuntos	 de	
relevante	interesse	público.

C) As	comunitárias,	realizadas	em	bairros	e	distritos	
do	município,	com	caráter	oficial	e	ordinário.

D)	 As	solenes,	que	se	realizam	para	compromisso	
e	posse	dos	vereadores,	prefeito	e	vice-prefeito,	 
e	para	comemorações	ou	homenagens.

QUESTÃO 26

De	 acordo	 com	 o	 Regimento	 Interno	 da	 Câmara	
Municipal	de	Contagem,	à	Comissão	de	Administração	
e	Serviços	Públicos	compete	examinar	e	emitir	parecer	
sobre	a	seguinte	matéria:

A) Política	e	desenvolvimento	urbano-rural.
B)	 Programas	 governamentais	 de	 interesse	 

da mulher.

C) Aplicação	 de	 recursos	 destinados	 à	 área	 
da	saúde.

D)	 Política	de	desenvolvimento	científico,	pesquisa,	
difusão	e	capacitação	tecnológicas.

QUESTÃO 27

Com	 base	 nas	 regras	 previstas	 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 incorreta.

A) Por	motivo	de	crença	religiosa	ou	de	convicção	
filosófica	 ou	 política,	 nenhum	 servidor	 poderá	
ser	privado	de	quaisquer	de	seus	direitos,	sofrer	
discriminação	 em	 sua	 vida	 funcional,	 nem	 se	
eximir do cumprimento de seus deveres.

B)	 O	plano	de	previdência	 social	 do	 servidor	 será	
custeado	 com	 produto	 da	 arrecadação	 de	
contribuições	sociais	obrigatórias	dos	servidores	
dos	poderes	do	município,	das	autarquias	e	das	
fundações	públicas.

C) O	 auxílio-natalidade	 é	 devido	 à	 servidora,	 
por	motivo	 de	 nascimento	 de	 filho,	 em	quantia	
equivalente	a	um	vencimento	mínimo	do	plano	
de	carreira,	salvo	no	caso	de	natimorto.

D)	 Em	caso	de	falecimento	de	servidor	em	serviço	
fora	 do	 local	 de	 trabalho,	 inclusive	 no	 exterior,	
as	despesas	de	transporte	do	corpo	correrão	à	
conta	 dos	 recursos	 do	município,	 autarquia	 ou	
fundação	pública.

QUESTÃO 28

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	 competência	 do	 Chefe	 da	
Escola	do	Legislativo

A) coordenar	a	capacitação	de	agentes	políticos	e	
servidores	 públicos	 em	 assuntos	 de	 interesse	
político-institucional.

B)	 realizar	ações	para	o	fortalecimento	da	cidadania.
C) promover atividades de pesquisa e estudos em 

temas	de	interesse	político-institucional.
D)	 gerenciar	o	acervo	e	promover	sua	conservação,	

higienização,	desinfecção	e	restauração.
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QUESTÃO 29

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	as	penalidades	previstas	na	Lei	nº	2.160/1990,	que	dispõe	sobre	o	Estatuto	dos	
Servidores	Públicos	do	Município	de	Contagem	e	dá	outras	providências,	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	
falsas.

	 		 )( Advertência	e	destituição	de	cargo	em	comissão	são	tipos	de	penalidade	disciplinares.
	 		 )( A	suspensão	será	aplicada	em	caso	de	reincidência	das	faltas	punidas	com	advertência	e	de	violação	das	demais	

proibições	que	não	tipifiquem	infração	sujeita	a	penalidade	de	demissão,	não	podendo	exceder	a	120	dias.
	 		 )( A	 demissão	 poderá	 ser	 aplicada	 em	 caso	 de	 inassiduidade	 habitual,	 de	 improbidade	 administrativa	 ou	 de	

insubordinação	grave	em	serviço.
	 		 )( Verificada	em	processo	disciplinar	acumulação	proibida,	e	provada	a	boa	fé,	o	servidor	optará	por	um	dos	cargos.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 30

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 as	 regras	 previstas	 na	 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,	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

	 		 )( A	Presidência	da	Mesa	Diretora	é	gestora	legal	dos	serviços	administrativos	da	Câmara.
	 		 )( Compõe	 a	 Procuradoria	 da	 Câmara	 a	 Procuradoria-Geral	 do	 Legislativo,	 formada	 pelo	 Procurador-Geral,	 

pelo	Procurador	Adjunto	e	pelos	Procuradores	Legislativos.
	 		 )( O	Procon	Câmara	integra	o	Sistema	Nacional	de	Defesa	do	Consumidor	–	SNDC.
	 		 )( Os	Gabinetes	Legislativos	exercerão	as	atividades	atinentes	aos	serviços	parlamentares	internos	e	externos	sob	

a	direção	do	Vereador.
Assinale	a	sequência	correta.

A) V	F	F	V
B)	 F	V	V	F
C) V	V	V	V
D)	 F F F F
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ANALISTA TÉCNICO – RELAÇÕES PÚBLICAS

QUESTÃO 31

Lobby	 representa	 a	 tentativa	 de	 influência	 a	 respeito	
de determinados interesses na tomada de decisão de 

agentes	do	poder	público.	

Sobre	 esse	 tema,	 analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 e	
assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

	 		 )( O	 equilíbrio	 de	 atuação	 dos	 lobbies pode ser 

alcançado	apenas	pela	prática	de lobby	ilícito.	
	 		 )( O lobby	lícito	pode	proporcionar	privilégios	sem	

justificativa	a	determinados	grupos	de	interesse.
	 		 )( O	regimento	das	casas	legislativas	é	indiferente	

ao	profissional	de	Relações	Públicas	no	exercício	
do lobby.

	 		 )( A	definição	do	conceito	de	lobby estabelece que 

a	defesa	de	interesses	da	prática	ocorre	tanto	de	
modo	lícito	quanto	ilícito.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 32

De	 acordo	 com	 Kunsch	 (2017),	 analise	 as	 afirmativas	
a	 seguir	 e	assinale	 com	V	as	verdadeiras	e	 com	F	as	
falsas.

	 		 )( Os	 estudos	 atuais	 sobre	 comunicação	
organizacional	estão	mais	próximos	das	teorias	
da	comunicação	do	que	das	teorias	da	Sociologia	
e	da	Psicologia	organizacional.	

	 		 )( A	 pesquisa	 empírica	 está	 consolidada	 no	
campo	 das	 Ciências	 da	 Comunicação	 no	
Brasil,	 principalmente	 na	área	de	 comunicação	
organizacional	com	revistas	específicas.	

	 		 )( As	organizações	precisam	utilizar	 uma	 filosofia	
de	 comunicação	 fragmentada,	 dividida	 nas	
áreas	de	Relações	Públicas	e	Marketing,	a	 fim	
de	agregarem	valor	a	si	(ou	às	organizações).

	 		 )( A	 dimensão	 estratégica	 da	 comunicação	
deve superar o tecnicismo e a racionalidade 

econômica,	de	modo	a	incorporar	a	complexidade	
histórica	e	social.

Assinale	a	sequência	correta.	

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

QUESTÃO 33

Em	 relação	 à	 ética	 em	 Comunicação,	 analise	 as	
afirmativas	a	seguir.	

I. Precisa considerar as tensionalidades articuladas 

entre	discurso,	alteridade	e	esfera	pública.		
II. Precisa	 considerar	 o	 interesse	 próprio,	 capaz	

de	 organizar	 as	 estratégias	 para	 as	 interações	
comunicativas.

III. Precisa	considerar	a	separação	das	necessidades	
individuais	da	crítica	às	mensagens	midiáticas.

Está(ão)	correta(s)	a(s)	afirmativa(s)	

A) I	e	II,	apenas.
B)	 II	e	III,	apenas.	
C) I	e	III,	apenas.
D)	 I,	apenas.

QUESTÃO 34

Sobre	as	regras	de	cerimonial	público	e	precedência	em	
uma	cerimônia	oficial,	de	caráter	estadual,	realizada	em	
Contagem	–	MG,	é	correto	afirmar:	

A) A	 Bandeira	 Nacional,	 quando	 esticada	 sem	
mastro,	pode	ser	ocultada	por	pessoas	sentadas	
em torno dela.  

B)	 A	 prefeita	 do	 município	 onde	 a	 cerimônia	 é	
realizada 	 têm	 precedência	 em	 relação	 ao 

prefeito	de	Belo	Horizonte.	
C) Os	 reitores	 de	 Universidades	 Federais	 têm	

precedência	 em	 relação	 ao	 presidente	 da	
Câmara Municipal da cidade onde é realizada a 

cerimônia.	
D)	 Em	 relação	 aos	 casos	 omissos	 na	 Ordem	

Geral	 de	 Precedência,	 é	 função	 do	 presidente	
da	 cerimônia,	 quando	 solicitado,	 determinar	 a	
ordem das autoridades e personalidades.

QUESTÃO 35

Eventos	são	uma	importante	ferramenta	estratégica	para	
a	comunicação	das	organizações	em	torno	de	públicos	
de interesse para seus relacionamentos. 

Sobre	a	organização	de	eventos	legislativos,	assinale	a	
alternativa incorreta. 

A) O	 convite	 enviado	 por	 e-mail	 deve	 conter	 o	
uso	 da	 abreviação	 “Att.”	 como	 padrão	 para	 as	
despedidas	de	comunicações	oficiais.		

B)	 A	 lista	 de	 confirmações	 e	 escusas	 completa	
e	 atualizada	 é	 requisito	 para	 a	 organização	
adequada	da	recepção	dos	convidados.

C) As	nominatas,	em	formato	de	lista	ou	em	cartões	
individuais,	devem	conter	a	pronúncia	correta	em	
caso de palavra pouco usual ou em outro idioma. 

D)	 O roteiro pode ser tanto um passo a passo do 

evento	quanto	um	roteiro	das	falas	a	serem	lidas	
pelo	mestre	de	cerimônias.
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QUESTÃO 36

O	 relacionamento	 com	 a	 mídia	 precisa	 ser	 entendido	
a	 partir	 de	 um	 ambiente	 complexo.	 Dessa	 maneira,	
as	 atividades	e	 as	 práticas	devem	ser	 repensadas	de	
modo	a	entender	 criticamente	as	dimensões	políticas,	
culturais	e	econômicas	do	mercado	comunicacional.	

Baseando-se	 na	 informação	 anterior,	 relacione	 a	
COLUNA	I	com	a	COLUNA	II,	estabelecendo	a	devida	
correlação	 dos	 procedimentos	 comunicacionais	 à	
situação	descrita.	

COLUNA I 

1. Assessoria de imprensa 

2.	 Plano	de	comunicação	de	crise	
3. Release 

4 Off 

COLUNA II

	 		 )( Há	a	necessidade	de	atualização	constante	de	
modo a existir sintonia com as demandas da 

organização,	tanto	do	ponto	de	vista	estratégico	
quanto do operacional.

	 		 )( É	preciso	identificar	as	tensões	existentes	entre	
jornalistas	 e	 suas	 editorias,	 chefias	 diretas	 e	
proprietários	 das	 mídias	 para	 aproveitar	 as	
brechas	dessas	relações.

	 		 )( É	 recomendável	 evitar,	 em	 determinadas	
situações,	 principalmente	 naquelas	 em	 que	 a	
informação	 possa	 adquirir	 maior	 importância,	
pois	há	sempre	o	risco	de	não	ser	respeitado.

	 		 )( Há	 o	 esforço	maçante	 e	 instrumental	 que,	 em	
quase	 a	 totalidade,	 não	 está	 associado	 a	 uma	
proposta	 real	 de	 diálogo	 e	 parceria	 entre	 as	
organizações.

Assinale	a	sequência	correta.

A) 4 3 2 1

B)	 1 2 3 4

C) 2 1 4 3

D)	 3 4 2 1

QUESTÃO 37

Sobre	a	Política	de	Comunicação	no	Poder	Legislativo,	
assinale a alternativa incorreta. 

A) Deve	 evitar	 compreender	 a	 comunicação	
organizacional	como	um	processo	unilateral	de	
transmissão	de	informações.	

B)	 Deve	ater	à	comunicação	digital	como	a	solução	
para	 o	 engajamento	 coletivo	 da	 sociedade,	 
de	 modo	 similar	 ao	 que	 foi	 o	 sistema	 de	
comunicação	legislativo	nos	anos	de	1990.

C) Deve	propor	algumas	vedações	aos	profissionais	
na	 produção	 de	 conteúdos	 institucionais	 ao	
primar pela ética comunicacional.

D)	 Deve	contribuir	para	maior	aproximação	entre	os	
representantes	e	os	cidadãos,	sem	se	acomodar	
com	o	que	é	realizado,	de	modo	a	buscar	novas	
formas	para	esse	relacionamento.

QUESTÃO 38

Entendemos	públicos	como	formas	abstratas	e	dinâmicas	
de	experiência	e	de	sociabilidades	que	se	 formam	em	
função	da	problematização	de	acontecimentos	e	ações	
que	afetam	os	sujeitos	–	para	além	de	consequências	
imediatas	aos	diretamente	envolvidos,	que	os	interessam	
em uma controvérsia quanto ao problema e ao alcance 

dessas	afetações	e	que	existem	em	referência	 tanto	a	
outros	públicos	quanto	às	instituições	(BLUMER,	1987;	
TARDE,	1992;	QUÉRÉ,	2003;	ESTEVES,	2011;	DEWEY,	
2012;	BABO,	2013).

HENRIQUES,	M.	S.	Dimensões	dos	públicos	nos	processos	
de	comunicação	pública;	formas	de	conhecimento,	ação	e	
organização.	In:	SCROFERNECKER,	C.	M.	A.;	AMORIM,	
L.	R.	de.	(orgs.).	(Re)leituras contemporâneas sobre 

comunicação organizacional e relações públicas  v.1. 

11.ed.	Porto	Alegre:	Ed.	PUCRS,	2017,	p.	56.	(adaptado).

Considerando	 essa	 definição,	 analise	 as	 afirmativas	 a	
seguir	e	a	relação	proposta	entre	elas.	

I.	 Os	 públicos	 são	 constituídos	 a	 partir	 das	
interações	 entre	 suas	 dimensões	 cognitivas,	
performáticas	e	organizativas.

PORQUE 

II.	 As	vulnerabilidades	dos	públicos	são	dadas	pela	
condição	de	variabilidade	dessas	dimensões.

Assinale a alternativa correta. 

A) As	afirmativas	I	e	II	são	verdadeiras,	e	a	II	é	uma	
justificativa	da	I.

B)	 As	afirmativas	I	e	II	são	verdadeiras,	mas	a	II	não	
é	uma	justificativa	da	I.

C) A	afirmativa	I	é	verdadeira,	e	a	II	é	falsa.
D)	 A	afirmativa	I	é	falsa,	e	a	II	é	verdadeira.

QUESTÃO 39

De	acordo	com	Silva	(2020),	sobre	as	 lógicas	indiretas	
de	influência	sobre	a	opinião	pública,	é	incorreto	afirmar:

A) As	lógicas	indiretas	de	influência	sobre	a	opinião	
pública	 se	 valem	 da	 articulação	 estratégica	
das	 relações	 públicas,	 por	 meio	 dos	 think 

tanks,	 por	 exemplo,	 para	 atuarem	 nos	 limiares	 
da visibilidade. 

B)	 As	 lógicas	 indiretas	 fazem	 parte	 das	
transformações	 	 sobre	 o	 modo	 de	 arquitetar	
a	 imagem	 e	 a	 reputação	 das	 organizações,	
principalmente	 as	 privadas,	 o	 que	 estende	 a	
atuação	política	delas	nas	disputas	pelo	poder.

C) As	 lógicas	 indiretas	 estão	 consolidadas	 nas	
atividades	de	relações	públicas,	como	pode	ser	
percebido	pelo	relacionamento	das	organizações	
com	a	 imprensa.	 	As	mídias	digitais	deixam	de	
contribuir	 para	 as	 lógicas	 indiretas	 a	 partir	 do	
entendimento	de	que	o	tempo	real	da	ambiência	
digital	 dispensa	 a	 construção	 de	 sentido	 a	 
longo	prazo.

D)	 As	 lógicas	 indiretas	 precisam	 ser	 estudadas	
cientificamente	 a	 partir	 das	 premissas	
funcionalistas	 da	 comunicação,	 com	 foco	
nos	 contextos	 organizacionais	 e	 nos	 
seus stakeholders.   
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QUESTÃO 40

Sobre	as	relações	públicas	e	a	democracia	deliberativa,		
analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 e	 assinale	 com	 V	 as	
verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

	 		 )( Um	 dos	 desafios	 das	 Relações	 Públicas	
é	 proporcionar	 trocas	 argumentativas,	
oportunidades	 de	 participação	 e	 engajamento	
da	sociedade	civil	em	prol	da	construção	de	um	
interesse coletivo.

	 		 )( As	práticas	de	Relações	Públicas,	comumente,	
são associadas a questões e valores que 

integram	 o	 sistema	 deliberativo	 com	 o	
objetivo de conectar uma rede ampliada de  

esferas	públicas.
	 		 )( Nas	 arenas	 formais	 do	 sistema	 deliberativo,	 

a	atuação	dos	profissionais	de	Relações	Públicas	
pode	abranger	atividades	que	envolvam	o	lobby,	
a	 comunicação	 governamental	 e	 a	 prestação	 
de contas.

	 		 )( Ao	 profissional	 de	 Relações	 Públicas	 cabe	
a	 tentativa	 de	 articular,	 de	 modo	 a	 favorecer	
as	 trocas	 argumentativas	 entre	 os	 atores	 e	 a	
comunicação	 entre	 as	 diferentes	 arenas	 que	
compõem o sistema deliberativo.

Assinale	a	sequência	correta.

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

INSTRUÇÕES GERAIS

1. A	redação	elaborada	deve	conter,	no	mínimo 15 (quinze) linhas	para	que	seja	corrigida	e	no máximo 30 (trinta) 
linhas.	Se	o	candidato	não	atingir	esse	número	mínimo	de	linhas,	a	ele	será	atribuída	nota	zero	na	Redação.

2. O	que	for	escrito	além	do	espaço	destinado	ao	candidato	para	a	Redação	(30	linhas)	não	será	corrigido,	sendo	o	
candidato	penalizado	pelos	problemas	de	compreensão	de	seu	texto	(PO,	M,	SV,	CC	e	/	ou	CP).

3. A	variante	linguística	a	ser	utilizada	na	elaboração	da	Redação	é	a	norma-padrão.
4. Na	Redação,	o	candidato	somente	poderá	registrar	seu	nome,	número	de	inscrição	ou	assinatura	em	lugar	/	campo	

especificamente	indicado,	sob	pena	de	anulação	da	sua	prova	e	consequente	eliminação	do	candidato.
5. A	folha	para	rascunho,	constante	neste	caderno	de	prova,	será	de	preenchimento	facultativo	e,	em	nenhuma	hipótese,	

o	rascunho	elaborado	pelo	candidato	será	considerado	na	correção	da	prova.
6. A	Redação	terá	valor	de	20	(vinte)	pontos,	sendo	eliminados	os	candidatos	a	que	for	atribuída	nota	zero.
7. Os	critérios	de	correção	da	Prova	de	Redação	serão	os	seguintes:

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO

ASPECTOS AVALIADOS DE ACORDO COM A NORMA-PADRÃO
TOTAL DE 
PONTOS

PONTOS 
DESCONTADOS 

POR ERRO

Pontuação,	ortografia	e	apresentação	(legibilidade,	respeito	às	margens	
e	indicação	de	parágrafos)	–	(PO) 4,0	pontos 0,25	ponto

Morfossintaxe	(morfologia	e	sintaxe)	–	(M) 4,0	pontos 0,25	ponto
Seleção	 vocabular	 (adequação	 vocabular	 e	 adequação	 à	 situação	
linguística	e	ausência	de	marca	da	oralidade)	–	(SV) 2,0	pontos 0,50	ponto

Coesão	e	coerência	(conexão	e	relação	lógica	entre	as	ideias,	assim	
como	sua	distribuição	entre	as	partes	do	texto)	–	(CC) 5,0	pontos 1,0	ponto

Compreensão	 e	 conhecimento	 do	 conteúdo	 proposto	 (relevância	
e	 propriedade	 de	 resposta	 à	 temática	 e	 ao	 tipo	 de	 gênero	 textual	 
solicitado)	–	(CP)

5,0	pontos 1,0	ponto

TOTAL 20 pontos  –

8.	 A	Redação	receberá	nota	0	(zero)	se	apresentar	uma	das	características	a	seguir:
a)	cujo	conteúdo	versar	sobre	tema	diverso	do	estabelecido;
b)	considerada	ilegível	ou	desenvolvida	em	forma	de	desenhos,	números,	versos,	com	espaçamento	excessivo	entre	
letras,	palavras	e	parágrafos,	bem	como	em	códigos	alheios	à	norma-padrão	da	Língua	Portuguesa	ou	em	idioma	
diverso;

c)	cujo	texto	apresente	qualquer	tipo	de	identificação	do	candidato;
d)	que	não	atingir	o	número	mínimo	de	15	linhas	estabelecido;
e)	que	for	redigida	fora	do	espaço	definido;
f)	que	não	for	escrita	com	caneta	esferográfica	de	tinta	azul	ou	preta;	
g)	que	tiver	uso	de	corretivos;	e
h)	que	não	assinar	ou	preencher	corretamente	os	dados	pessoais	do	caderno	definitivo	da	Prova	de	Redação.

9.	 O	candidato	somente	poderá	registrar	seu	nome,	número	de	inscrição	ou	assinatura	em	lugar	/	campo	especificamente	
indicado,	sob	pena	de	anulação	de	sua	prova	e	consequente	eliminação,	caso	realize	marcações	ou	assinatura	fora	
desses	espaços	/	campos.

10.	 Não	serão	fornecidas	folhas	adicionais	para	complementação	da	Redação,	devendo	o	candidato	limitar-se	à	única	
folha	padrão	recebida.

11.	 Não	haverá	substituição	do Caderno	de	Redação por erro do candidato.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

TEXTO I

O que é cidadania?

A	origem	da	palavra	cidadania	vem	do	 latim	civitas,	que	quer	dizer	cidade.	Na	Grécia	antiga,	considerava-se	cidadão	
aquele	nascido	em	terras	gregas.	Em	Roma	a	palavra	cidadania	era	usada	para	indicar	a	situação	política	de	uma	pessoa	
e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer.

Juridicamente,	cidadão	é	o	indivíduo	no	gozo	dos	direitos	civis	e	políticos	de	um	Estado.	Em	um	conceito	mais	amplo,	
cidadania	quer	dizer	a	qualidade	de	ser	cidadão,	e	consequentemente	sujeito	de	direitos	e	deveres.

A	relação	do	cidadão	com	o	Estado	é	dúplice:	de	um	lado,	os	cidadãos	participam	da	fundação	do	Estado,	e,	portanto,	
estão	sujeitos	ao	pacto	que	o	criou,	no	nosso	caso	a	Constituição	Federal	de	1988.	Portanto,	sendo	o	Estado	dos	próprios	
cidadãos,	os	mesmos	têm	o	dever	de	zelar	pelo	bem	público	e	participar,	seja	através	do	voto,	seja	através	de	outros	
meios,	formais	e	informais,	do	acompanhamento	e	fiscalização	da	atuação	estatal.

Ao	mesmo	tempo,	os	agentes	estatais,	como	cidadãos	investidos	de	funções	públicas,	têm	o	dever	de	atuar	com	base	nos	
princípios	da	legalidade,	impessoalidade,	moralidade	e	publicidade,	prestando	contas	de	todos	os	seus	atos.	Uma	relação	
harmoniosa	entre	as	expectativas	dos	cidadãos	e	a	atuação	estatal	é	o	ideal	a	ser	alcançado	por	qualquer	sociedade.

Mas	nem	tudo	depende	apenas	do	Estado.	O	conceito	de	cidadania	vai	muito	além,	pois	ser	cidadão	significa	também	
tomar	parte	da	vida	em	sociedade,	 tendo	uma	participação	ativa	no	que	diz	 respeito	aos	problemas	da	comunidade.	
Segundo	Dalmo	de	Abreu	Dallari:	 “A	cidadania	expressa	um	conjunto	de	direitos	que	dá	à	pessoa	a	possibilidade	de	
participar	ativamente	da	vida	e	do	governo	de	seu	povo”.

Colocar	o	bem	comum	em	primeiro	lugar	e	atuar	sempre	que	possível	para	promovê-lo	é	dever	de	todo	cidadão	responsável.	
A	cidadania	deve	ser	entendida,	nesse	sentido,	como	processo	contínuo,	uma	construção	coletiva	que	almeja	a	realização	
gradativa	dos	Direitos	Humanos	e	de	uma	sociedade	mais	justa	e	solidária.

Disponível	em:	https://www.justica.pr.gov.br/Pagina/O-que-e-Cidadania.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	[Fragmento]	

TEXTO II

CONSTITUIÇÃO	DA	REPÚBLICA	FEDERATIVA	DO	BRASIL	DE	1988

TÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO	I

DOS	DIREITOS	E	DEVERES	INDIVIDUAIS	E	COLETIVOS

Art.	6º	São	direitos	sociais	a	educação,	a	saúde,	a	alimentação,	o	trabalho,	a	moradia,	o	transporte,	o	lazer,	a	segurança,	a	
previdência	social,	a	proteção	à	maternidade	e	à	infância,	a	assistência	aos	desamparados,	na	forma	desta	Constituição.	

Disponível	em:	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	[Fragmento]
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TEXTO III

Disponível	em:	https://tribunadaimprensalivre.com/a-cidadania-e-a-condicao-do-homem-sujeito-de-direitos-e-de-obrigacoes-cidadao-
ideal-de-justica-e-de-bem-comum-por-jose-macedo/.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	

A	 partir	 da	 leitura	 dos	 textos	 motivadores	 e	 com	 base	 nos	 conhecimentos	 construídos	 ao	 longo	 de	 sua	 formação,	
REDIJA	 um	 texto	 dissertativo-argumentativo,	 em	 modalidade	 escrita	 formal	 da	 língua	 portuguesa,	 sobre	 o	 tema: 
“Como exercer a cidadania na prática diária”,	 posicionando-se	a	 respeito	 desse	assunto	 e	 respeitando	os	 direitos	
humanos.	 Selecione,	 organize	 e	 relacione,	 de	 forma	 coerente	 e	 coesa,	 argumentos	 e	 fatos	 para	 a	 defesa	 de	 seu	 
ponto de vista. 
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 

CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ANALISTA TÉCNICO – REDATOR
Código: 303

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e a Proposta de Redação.

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 e da Redação:

•	 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:

“A esperança é o sonho do homem acordado.”	Aristóteles

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,	 a	 transcrição	das	 respostas	do	Caderno	de	
Questões	da	Prova	Objetiva	(Folha	de	Respostas	e	rascunho)	para	o	Caderno	definitivo	e	a	transcrição	da	Redação	para	o	Caderno	Definitivo	
de	Redação.	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,	 
40 (quarenta) questões	 de	 múltipla	 escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 
4	 (quatro)	 alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas:	 15 (quinze) questões  

de Língua Portuguesa,	  7 (sete) questões de Conhecimentos Gerais,	 8 (oito) 

questões de Legislação,	10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos e a 

Proposta de Redação,	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

INSTRUÇÃO: Leia	o	texto	I	a	seguir	para	responder	às	
questões de 1 a 10.

TEXTO I 

Saneamento nada básico

Parametrização centralizada no âmbito federal não 
necessariamente tornaria o processo mais eficiente

Desde	 a	 antiguidade,	 existe	 preocupação	 com	 o	
saneamento	básico	[...].	No	Brasil,	as	primeiras	iniciativas	
remontam a 1561.

De	 acordo	 com	 o	 Sistema	 Nacional	 de	 Informações	
de	 Saneamento	 (SNIS),	 dados	 de	 2017,	 83,5%	 da	
população	 brasileira	 tinham	 acesso	 a	 água	 tratada,	
52,4%	tinham	acesso	a	coleta	de	esgoto,	e	apenas	46%	
dos	esgotos	do	país	são	 tratados.	O	volume	médio	de	
perdas	ainda	se	encontra	em	38,3%.

As	 condições	 que	 não	 permitiram	 o	 desenvolvimento	
pleno	 do	 saneamento	 básico	 no	 país	 continuam	
presentes:	volume	incipiente	de	investimentos,	ausência	
de	planejamento	adequado,	experiências	malsucedidas	
de	 gestão	 e	 dificuldade	 para	 obter	 financiamentos	
e	 licenças	 para	 obras.	 Destas,	 somente	 a	 última	
apresentou	alguma	evolução	desde	o	Plano	Nacional	de	
Saneamento de 1971.

Dentre	 as	 dificuldades	 de	 planejamento,	 destaca-se	
o	 fato	 de	que	a	 titularidade	dos	 serviços,	 conforme	 lei	
11.445/07,	 é	 dos	 municípios.	 Logo,	 criar	 arcabouço	
regulatório,	planos	de	saneamento	e	 licitar	concessões	
é	uma	tarefa	hercúlea	para	a	gama	de	5.570	municípios	
existentes.	O	problema	é	grande;	o	diagnóstico,	antigo.	
Mas	 pouco	 se	 avançou	 desde	 a	 criação	 do	 marco	
regulatório.	Apresento	possíveis	soluções	para	contribuir	
com o debate.

Em	 primeiro	 lugar,	 é	 preciso	 que	 a	 reflexão	 sobre	 o	
marco	regulatório	ocorra	previamente.	As	duas	medidas	
provisórias	de	2018	e	2019	(844	e	868)	tiveram	vício	de	
origem,	 pois	 não	 foram	 fruto	 de	 uma	 discussão	 prévia	
com	 os	 principais	 agentes	 setoriais.	 Se	 empresas	 dos	
estados	de	SP,	MG	e	PR	foram	responsáveis	por	45%	dos	
investimentos	em	saneamento	no	país	em	2017,	e	65%	
ao	 somarmos	 as	 privadas,	 uma	 reflexão	 deveria	 partir	
delas,	juntamente	com	a	sociedade	civil	e	associações.

A	experiência	do	setor	elétrico	quando	da	criação	do	Novo	
Modelo é um exemplo a ser lembrado. Houve praticamente 

um ano de discussões prévias com ampla adesão que 

culminaram	com	as	MPs	144	e	145,	de	outubro	de	2003.	
De	exemplo	negativo,	temos	a	MP	579/12,	cuja	discussão	
prévia	 foi	 curta	 e	 circunscrita	 a	 agentes	 de	 mercado,	 
em	sua	maioria	eletrointensivos,	e,	portanto,	interessados	
em	redução	de	tarifas.	O	barato	saiu	caro,	e	a	redução	de	
18%	em	2013	foi	sucedida	por	aumentos	 tarifários	41%	
acima	da	inflação	de	2014	a	2018.

A	 solução	 proposta	 é	 a	 simplificação	 dos	 processos	 e	
a	 não	 concentração	 de	 responsabilidade	 na	 Agência	
Nacional	 de	 Águas	 (ANA)	 ou	 a	 criação	 de	 arcabouço	
regulatório	e	plano	de	saneamento	federais.

[...].

Em	segundo	 lugar,	deve-se	repensar	a	proposta	de	se	
criar um plano de saneamento nacional como norte para 

planos	municipais.	Essa	 abordagem	centralizada	 pode	

desconsiderar	 aspectos	 locais	 como	 características	
socioeconômicas	 do	 consumidor,	 estrutura	 dos	 ativos,	
distância	 a	 fontes	 de	 captação	 de	 água,	 topografia,	
restrições	 ambientais,	 entre	 outros.	 Enfim,	 não	
necessariamente	 uma	 parametrização	 centralizada	 no	
âmbito	 federal	 tornaria	 o	 processo	 mais	 eficiente	 ou	
atinente	às	características	locais.

Em	 terceiro	 lugar,	 por	 que	 não	 permitir	 que	 cada	
município	 baseie	 seu	 arcabouço	 regulatório	 em	
melhores	 práticas	 existentes	 e	 regras	 simplificadas	 de	
atualização	de	 tarifas,	qualidade	e	metas	de	cobertura	
dos	 serviços,	 além	 de	 penalidades	 claras	 e	 objetivas	
pelo não cumprimento destas?

Em	 quarto	 lugar,	 a	 criação	 de	 uma	 cartilha	 de	 regras	
de	 licitação	para	 auxiliar	municípios	 seria	 um	começo.	 
Os	dois	outros	pilares,	regulação	e	plano	de	saneamento,	
poderiam	 ser	 disponibilizados	 por	 instituições	
independentes.	 Dessa	 forma,	 o	 processo	 seria	
parametrizado	 de	 maneira	 simples,	 descentralizada	 e	
com custo baixo.

Investir	 em	 saneamento	 é	 processo	 civilizatório.	 
Não	 há	 necessidade	 de	 se	 trazer	 complexidades,	
quando	regras	e	melhores	práticas	já	existem	e	podem	
nortear	 prefeituras	 a	 melhorar	 a	 condição	 de	 vida	 de	
seus	habitantes	sem	uma	mão	visível	da	União.

PIRES,	Adriano.	Saneamento nada básico. Aesbe. 

Associação	Brasileira	das	Empresas	Estaduais	de	
Saneamento.	Disponível	em:	https://aesbe.org.br/novo/opiniao-

artigo-saneamento-nada-basico/.	 
Acesso	em:	27	ago.	2022.

QUESTÃO 1

O	 propósito	 comunicativo	 do	 texto	 “Saneamento	 nada	
básico”	é

A) discutir	 os	 problemas	 enfrentados	 pelo	 Brasil	
acerca	 do	 saneamento	 básico,	 apontando	
causas	e	possíveis	soluções	para	a	questão.	

B)	 divulgar	os	problemas	relativos	ao	saneamento	
básico	 no	 Brasil,	 sem	 entrar	 no	 mérito	 da	
culpabilização	e	das	possíveis	intervenções.

C) explicar	 a	 situação	 atual	 do	 Brasil	 no	 que	 se	
refere	 ao	 saneamento	 básico,	 expondo	 dados	
estatísticos	e	esclarecendo	as	normas	relativas	
ao tema.

D)	 informar	 os	 desafios	 do	 Brasil	 em	 relação	 ao	
saneamento	 básico,	 apresentando	 também	
os	pontos	em	que	o	país	 já	avançou	dentro	da	
temática.

QUESTÃO 2

No	texto,	o	autor	não	apresenta	como	causa	do	pouco	
avanço	 do	 Brasil	 em	 relação	 ao	 desenvolvimento	 do	
saneamento	básico

A) a	 responsabilidade	 dada	 aos	 municípios	 pelos	
serviços	de	saneamento.

B)	 a	dificuldade	dos	municípios	de	criar	planos	de	
saneamento.

C) os	precários	conjuntos	de	leis	relativos	ao	tema	
nos	municípios.

D)	 a	 impossibilidade	 de	 aprovar	 financiamentos	 e	
licenças	para	obras.
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QUESTÃO 3

Assinale	a	alternativa	em	que	a	oração	em	destaque	não	
exerce	a	função	sintática	apresentada	entre	parênteses.

A) “As	 condições	 que não permitiram o 
desenvolvimento pleno do saneamento 
básico no país	continuam	presentes.”	–	(adjunto	
adnominal)

B)	 “Em	 primeiro	 lugar,	 é	 preciso	 que a reflexão 
sobre o marco regulatório ocorra 
previamente.”	–	(sujeito)

C) “Apresento	 possíveis	 soluções	para contribuir 
com o debate.”	–	(adjunto	adverbial	consecutivo)

D)	 “Não	 há	 necessidade	 de se trazer 
complexidades	[...].”	–	(complemento	nominal)	

QUESTÃO 4

Em	relação	às	escolhas	estilísticas	do	texto	I,	analise	as	
afirmativas	a	seguir.

I. Há	 alternância	 de	 tempos	 verbais:	 o	 uso	
pretérito	 perfeito	 do	 indicativo	 predomina,	 mas	
é	acompanhado	em	alguns	trechos	pelo	uso	do	
tempo	presente,	sempre	com	valor	de	passado.

II. A escolha das palavras utilizadas no texto revela 

o	 uso	 da	 variedade	 social	 da	 língua,	 uma	 vez	
que	 a	 norma-padrão	 predominante	 no	 texto	 é	
coerente	com	o	veículo	de	publicação.

III. Há	predominância	do	uso	da	voz	ativa	do	verbo,	
com	algumas	ocorrências	da	voz	passiva.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	III,	apenas.
B)	 II	e	III,	apenas.
C) I	e	II,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 5

Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão 

destacada no trecho é usada como recurso coesivo 

referencial:

A) “Logo,	 criar	 arcabouço	 regulatório,	 planos	 de	
saneamento	 e	 licitar	 concessões	 é	 uma	 tarefa	
[...].”

B)	 “Em segundo lugar,	 deve-se	 repensar	 a	
proposta de se criar um plano de saneamento 

nacional	[...].”
C) “As	 duas	medidas	 provisórias	 de	 2018	 e	 2019	

(844	 e	 868)	 tiveram	 vício	 de	 origem,	pois não 

foram	fruto	de	uma	discussão	prévia	[...]”
D)	 “De	 exemplo	 negativo,	 temos	 a	 MP	 579/12,	

cuja	 discussão	prévia	 foi	 curta	e	 circunscrita	a	
agentes	de	mercado	[...].”

QUESTÃO 6

As	 relações	 entre	 as	 palavras	 se	 constituem	 como	
recurso	para	a	elaboração	de	períodos	mais	ou	menos	
complexos e detalhados. 

Releia o trecho do texto I:

“As	condições	que	não	permitiram	o	desenvolvimento 

pleno	 do	 saneamento	 básico	 no	 país	 continuam	
presentes: volume	 incipiente	 de	 investimentos,	
ausência	 de	 planejamento	 adequado,	 experiências 

malsucedidas	 de	 gestão	 e	 dificuldade para obter 

financiamentos	e	licenças	para	obras.”

Em	 relação	 aos	 determinantes	 dos	 substantivos	
destacados,	analise	as	afirmativas	a	seguir.

I. Apenas um substantivo em destaque é 

determinado	por	uma	oração	subordinada.
II. Quatro	 dos	 cinco	 substantivos	 têm	 como	

determinante	 uma	 locução	 adjetiva.	 Para	 cada	
um	deles	há	uma	locução	adjetiva	diferente.

III. Os	 determinantes	 são	 usados,	 nesse	 trecho,	
como	estratégia	de	manifestação	de	opinião.

Está(ão)	correta(s)	a(s)	afirmativa(s)

A) I,	apenas.
B)	 I	e	II,	apenas.
C) I,	II	e	III.
D)	 III,	apenas.

QUESTÃO 7

As	expressões	destacadas	apresentam	a	mesma	função	
morfossintática,	exceto	em:

A) “As	 duas	medidas	 provisórias	de 2018 e 2019 

(844	e	868)	tiveram	[...].”
B)	 “No Brasil,	as	primeiras	 iniciativas	remontam	a	

1561.”
C) “[...]	 investimentos	em	saneamento	no	país	em 

2017	[...].”
D)	 “Mas	 pouco	 se	 avançou	 desde a criação do 

marco regulatório.”

QUESTÃO 8

Releia	a	seguinte	passagem,	observando	o	uso	de	“se”,	
em destaque.

Em	segundo	lugar,	deve-se	repensar	a	proposta	[...].

Assinale	 a	 alternativa	 em	 que	 o	 “se”	 destacado	 tenha	
a	 mesma	 função	 que	 aquela	 apresentada	 no	 período	
anterior.

A) Precisa-se	de	novas	normas	que	regulamentem	
a	promoção	do	saneamento	básico.

B)	 Fala-se	 muito	 em	 resolver	 o	 problema,	 mas	
pouco se concretiza.

C) Sugerem-se	 intervenções	 advindas	 da	 área	
política	e	econômica.

D)	 Necessita-se	buscar	soluções	a	curto	prazo	para	
a questão em debate.
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QUESTÃO 9

Releia	o	trecho	a	seguir,	observando	o	verbo	destacado.
“De	 acordo	 com	 o	 Sistema	Nacional	 de	 Informações	
de	 Saneamento	 (SNIS),	 dados	 de	 2017,	 83,5%	 da	
população	 brasileira	 tinham	 acesso	 à	 água	 tratada	
[...].”

Na	passagem	anterior,	o	verbo	em	destaque	é	transitivo	
direto. 

Assinale a alternativa em que o verbo não possua a 

mesma	 classificação,	 quanto	 à	 transitividade,	 que	 o	
verbo destacado no trecho anterior.

A) “Desde	a	antiguidade,	existe	preocupação	com	
o	saneamento	básico.”	

B)	 “Destas,	 somente	a	última	apresentou	 alguma	
evolução	desde	o	Plano	Nacional	[...].”

C) “Houve praticamente um ano de discussões 

prévias	com	ampla	adesão	[...].”
D)	 “[...]	 a	 proposta	 de	 se	 criar um plano de 

saneamento	nacional	como	norte	[...].”

QUESTÃO 10

Releia	a	passagem	a	seguir:

“Logo,	criar	arcabouço	regulatório,	planos	de	saneamento	
e	licitar	concessões	é	uma	tarefa	hercúlea	para	a	gama	
de	5.570	municípios	existentes.”

A	 palavra	 destacada	 poderia	 ser	 substituída,	 sem	
prejuízo	de	sentido,	por

A) débil.

B)	 gigantesca.
C) pertinente.

D)	 poderosa.

INSTRUÇÃO: Leia	o	texto	II	a	seguir	para	responder	às	
questões de 11 a 13.

TEXTO II

Novo Marco Legal do Saneamento já gerou mais de 
R$ 70 bilhões em investimentos

Sancionada em 2020, legislação permitiu a atração de 
recursos para o setor com a realização de nove leilões 

de concessão durante o período

O	 novo	 Marco	 Legal	 do	 Saneamento,	 sancionado	
em	 julho	 de	 2020,	 já	 gerou	 cerca	 de	 R$	 72,2	 bilhões	
em	 investimentos	 para	 o	 setor,	 segundo	 informações	
do	 Ministério	 do	 Desenvolvimento	 Regional	 (MDR).	 
Em	menos	de	dois	anos,	foram	garantidos	recursos	com	
a	realização	de	nove	 leilões	de	concessão	de	serviços	
sob	as	regras	da	nova	legislação.

Ao	 todo,	 19,3	milhões	 de	 pessoas	 foram	 beneficiadas	
em	 212	 municípios	 com	 as	 licitações,	 que	 ocorreram	
nos	 estados	 de	Alagoas,	 Espírito	 Santo,	 Mato	 Grosso	
do	Sul,	Amapá,	Rio	de	Janeiro,	e	nas	cidades	do	Crato,	 
no	Ceará,	e	São	Simão,	em	Goiás.

O	 objetivo	 do	 Marco	 Legal	 do	 Saneamento	 é	 que,	 
até	2033,	99%	da	população	brasileira	 tenha	acesso	a	
água	 potável	 e	 90%	 a	 tratamento	 e	 coleta	 de	 esgoto.	
Segundo	relatório	do	Instituto	Trata	Brasil	(ITB),	divulgado	

neste	 mês,	 cerca	 de	 100	 milhões	 de	 brasileiros	 não	
dispõem	de	rede	de	coleta	de	esgoto,	e	35	milhões	não	
têm	acesso	a	água	tratada.	O	levantamento	mostra	que	
somente	31,78%	das	pessoas,	nos	20	piores	municípios,	
são	 abastecidas	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	 nos	 
20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%.

Quando	analisado	o	critério	de	acesso	a	redes	de	água	
potável,	99,07%	da	população	das	20	melhores	cidades	
tem	 acesso	 ao	 recurso,	 contra	 82,52%	 da	 população	
entre	os	20	piores	municípios	com	o	serviço.	

A	 legislação	 do	Marco	 Legal	 também	 definiu	 regras	 a	
serem	 cumpridas	 pelos	 municípios	 e	 prestadores	 de	
serviços	 em	 relação	 à	 drenagem	 urbana	 e	 ao	manejo	
de	 resíduos	 sólidos	 urbanos.	 “A	 lei	 traz	 regras	 claras	
e	 dá	 segurança	 jurídica,	 possibilitando	 a	 atração	 de	
investidores.	 Precisamos	 de	 cerca	 de	 R$	 500	 bilhões	
a	 R$	 700	 bilhões	 em	 10	 anos	 para	 universalizar	 os	
serviços.	Mas	só	conseguiremos	chegar	a	esses	valores	
com	recursos	públicos	e	privados”,	afirmou	o	ministro	do	
Desenvolvimento	Regional,	Rogério	Marinho.

Somente	 em	 2021,	 o	 setor	 de	 saneamento	 básico	 no	
Brasil	garantiu	quase	R$	42,8	bilhões	em	investimentos,	
de acordo com a pasta. Os leilões de concessões 

de	 serviços	 realizados	 no	 período	 garantiram	 
R$	37,7	bilhões	em	recursos.
JULIÃO,	Fabrício.	Novo	Marco	Legal	do	Saneamento	já	gerou	
mais	de	R$	70	bilhões	em	investimentos.	CNN Brasil. CNN 

Brasil	Business.	1	abr.	2022.	Disponível	em:	https://www.
cnnbrasil.com.br/business/novo-marco-legal-do-saneamento-
ja-gerou-mais-de-r-70-bilhoes-em-investimentos/. Acesso em: 

27	ago.	2022.

QUESTÃO 11

O	texto	“Novo	Marco	Legal	do	Saneamento	já	gerou	mais	
de	 R$	 70	 bilhões	 em	 investimentos”	 é	 compreendido,	
quanto	ao	gênero	textual,	como

A) artigo	de	opinião,	devido	ao	caráter	argumentativo	
das	 informações	apresentadas,	como	a	citação	
de autoridade.

B)	 editorial,	 posto	 que	 apresenta	 a	 opinião	 do	
veículo	de	comunicação	onde	foi	publicado.

C) notícia,	uma	vez	que	seu	propósito	é	informar	de	
maneira	objetiva,	sem	juízos	de	valor.

D)	 reportagem,	 dado	 que	 aprofunda	 em	 um	
determinado	assunto	trazendo	informações	mais	
acuradas.

QUESTÃO 12

O texto publicado no site	da	CNN	Brasil	apresenta	função

A) apelativa	da	linguagem.
B)	 referencial	da	linguagem.
C) fática	da	linguagem.
D)	 metalinguística	da	linguagem.
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QUESTÃO 13

Releia	 os	 trechos	 a	 seguir	 e	 a	 reescrita	 referente	 a	 
cada um:

I. “O	 levantamento	 mostra	 que	 somente	 31,78%	
das	 pessoas,	 nos	 20	 piores	 municípios,	 são	
abastecidas	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	
nos	20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%.”	 
–	O	levantamento	mostra	que	somente	31,78%	
das	 pessoas,	 nos	 20	 piores	 municípios,	 
é	 abastecida	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	
nos	20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%

II. “Os	leilões	de	concessões	de	serviços	realizados	
no	 período	 garantiram	 R$	 37,7	 bilhões	 em	
recursos.”	–		O	leilão	de	concessões	de	serviços	
realizados	no	período	garantiram	R$	37,7	bilhões	
em recursos.

Em	 relação	 à	 concordância	 verbal,	 a	 reescrita	 dos	
trechos é

A) inadequada em ambos os casos.

B)	 adequada apenas em I.

C) adequada apenas em II.

D)	 adequada em ambos os casos.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa em que o pronome relativo se 

apresenta	de	forma	incorreta.

A) São muitas as leis sobre as quais eles devem 

estudar.

B)	 Há	 muitos	 projetos	 cuja	 eficiência	 verifica-se	
apenas	na	prática.

C) O	 projeto	 de	 lei	 será	 modificado	 tantas	 vezes	
quanto	forem	necessárias.

D)	 As	 normas	 com	 que	 o	 funcionário	 deve	 se	
comprometer estão no estatuto da empresa.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que as palavras tenham 

sido	 acentuadas	 considerando	 as	mesmas	 regras	 que	
levou ao acento em repórter,	 desânimo,	 escarcéu, 
respectivamente.

A) abdômen,	fórceps,	rodapés.
B)	 pôster,	mágica,	Ilhéus.
C) cônsul,	empírico,	papéis.
D)	 caráter,	silêncio,	céu.	

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

TEXTO I

“Tempo	 afora,	 nos	 períodos	 colonial,	 provincial,	
república	até	mais	ou	menos	15	anos	atrás,	a	generosa	
cucurbitácea	era	alimento	de	pouca	valia,	 embora	 sua	
exuberante	 produção.	 Desprezada	 por	 boa	 parte	 da	
gente	de	paladar	refinado,	era	considerada	“comida	de	
porco”,	é	de	se	admirar	a	ojeriza	que	o	contagense,	com	
raras	 exceções	 no	 passado,	 nutria	 pelo	 cognome	 das	
Abóboras	[...].	Ora,	era	comum	que	os	viajantes,	tropeiros	
que	se	dirigiam	à	 região	das	Minas,	 se	preocupassem	 
com a semeadura e o plantio de sementes de alimentos: 

feijão,	milho,	mandioca,	abóbora,	ao	longo	dos	caminhos	
percorridos	 por	 eles.	 Era	 uma	 forma	 de	 garantir	 o	
sustento,	 driblando	 a	 fome	 que	 rondava	 os	 trechos	
em	 direção	 à	 zona	 de	 mineração,	 problema	 sério	 de	
abastecimento	 na	 região	 das	 minas.	 A	 formação	 de	
pequenas	 roças	 era	 a	 garantia	 de	 alimentação	 para	
aqueles	 tropeiros,	 viajantes,	 transeuntes	 em	geral	 que	
se	dirigiam	a	Vila	Rica	e	região.”

PREFEITURA	DE	CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	
Educação	e	Cultura.	Atlas Escolar, Histórico, Geográfico 
e Cultural do Município de Contagem, Estado de Minas 

Gerais.	Contagem,	2009.	p.	15-16.	Disponível	em:	https://www.
contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/atlascontagem.pdf.	

Acesso em: 19 dez. 2022.

TEXTO II

15ª edição do “Festival Gastronômico das 
Abóboras” é realizada em Contagem

[...]

O	 Festival	 Gastronômico	 de	 Abóboras	 teve	 início	 em	
2007,	 com	 o	 objetivo	 de	 promover	 o	 protagonismo	 da	
população	idosa.	Os	grupos	de	convivência	se	reuniam	
nos	Centros	de	Referência	de	Assistência	Social	(CRAS),	
para	desenvolver	receitas	feitas	com	abóbora.

G1.	15ª	edição	do	‘Festival	Gastronômico	das	Abóboras’	
é	realizada	em	Contagem.	G1.	Minas	Gerais.	Disponível	

em:	https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/o-que-fazer-em-
belo-horizonte/noticia/2022/08/26/15a-edicao-do-festival-

gastronomico-das-aboboras-e-realizada-em-contagem.ghtml.	
Acesso	em:	28	ago.	2022.

Em	Contagem,	tem	se	tornado	tradição	a	realização	do	
Festival	Gastronômico	das	Abóboras,	que	faz	referência

A) à	 agricultura	 familiar,	 que,	 com	 o	 cultivo	 de	
abóboras,	 incentiva	 a	 população	 idosa	 a	 se	
manter	 ativa,	 tanto	 na	 produção	 quanto	 na	
cultura	do	município.

B)	 à	produção	agrícola	de	Contagem,	que	 tem	no	
cultivo	de	abóbora	um	produto	de	destaque	do	
setor	econômico	municipal.

C) a	um	dos	mitos	sobre	a	fundação	de	Contagem,	
aludindo	à	região	como	sendo	um	dos	pontos	de	
alimentação	de	viajantes	que	se	dirigiam	para	a	
região	de	mineração.

D)	 ao	cultivo	de	abóboras,	destinadas	à	alimentação	
do	 gado	 que	 vinha	 da	 Bahia	 para	 as	 Minas,	 
já	que	Contagem	se	situava	no	Caminho	Geral	
do Sertão.
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QUESTÃO 17

CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Cultura.	Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do Município de 
Contagem, Estado de Minas Gerais.	Contagem,	2009.	p.	22.	Disponível	em:	https://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/

atlascontagem.pdf.	Acesso	em:	19	dez.	2022.

No	momento	atual,	as	manifestações	afroculturais	no	município	de	Contagem	são	expressivas	e	têm	origem	

A) nas	características	econômicas	coloniais	da	região,	que	demandavam	o	trabalho	escravo.		
B)	 no	respeito	às	expressões	étnico-identitárias	definidas	pelo	Estatuto	da	Igualdade	Racial.	
C) nos	investimentos	públicos,	objetivando	projetar	a	cidade	no	cenário	cultural	nacional.
D)	 nos	dados	do	censo	de	2010/IBGE,	indicando	que	a	maioria	da	população	da	cidade	é	negra.

QUESTÃO 18

O	Questionário	Básico	da	pesquisa	conta	com	26	questões	e	investiga	as	principais	características	do	domicílio	e	dos	
moradores.	Além	disso,	uma	parcela	dos	domicílios	é	selecionada	para	responder	ao	questionário	da	Amostra,	que	conta	
com	77	questões.	A	investigação	nos	domicílios	selecionados,	efetuada	por	meio	do	Questionário	da	Amostra,	inclui,	além	
dos	quesitos	presentes	no	Questionário	Básico,	outros	mais	detalhados,	bem	como	quesitos	sobre	temas	específicos:	
características	 dos	 domicílios,	 identificação	 étnico-racial,	 nupcialidade,	 núcleo	 familiar,	 fecundidade,	 religião	 ou	 culto,	
deficiência,	migração	interna	ou	internacional,	educação,	deslocamento	para	estudo,	trabalho	e	rendimento,	deslocamento	
para	trabalho,	mortalidade	e	autismo.
IBGE.	O que é.	Censo	Demográfico.	Disponível	em:	https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-2020-censo4.

html?=&t=o-que-e.	Acesso	em:	15	ago.	2022.

Assinale	a	alternativa	que	apresenta	característica(s)	do	Censo	2022:

A) As	informações	do	Censo	permitem	a	produção	de	retrato	geral	da	sociedade	brasileira,	o	que	pode	subsidiar	a	
produção	de	políticas	públicas	específicas.

B)	 Campanhas	de	divulgação	do	Censo	se	prestam	a	sensibilizar	os	cidadãos	a	receber	e	atender	aos	recenseadores,	
uma	vez	que	a	participação	é	facultativa.

C) Dado	o	tamanho	da	população	brasileira	e	a	dificuldade	de	acesso	a	determinadas	localidades	do	país,	o	Censo	
é	realizado	por	amostragem	simples.

D)	 Para	 garantir	 um	padrão	 único	 para	 a	 coleta	 de	 dados,	 todos	 os	 75	milhões	 de	 domicílios	 brasileiros	 devem	
responder	ao	mesmo	questionário.
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QUESTÃO 19

Os aditivos industriais usados para tornar os 

ultraprocessados	 mais	 palatáveis	 também	 os	 tornam	
mais	 baratos,	 práticos	 e	 acessíveis	 [...].	 “As	 pessoas	
mais pobres estão comendo comida de baixa qualidade 

porque	é	mais	barato”,	diz	o	 [...]	ex-secretário	nacional	
de	Segurança	Alimentar	e	Nutricional.

[...]

Além	 das	 doenças	 crônicas	 relacionadas	 ao	 excesso	
de	 peso,	 muitas	 crianças	 com	 obesidade	 –	 incluindo	
os	níveis	mais	severos	–	não	escapam	da	desnutrição.	
Não	 porque	 elas	 não	 têm	 o	 que	 comer,	 mas	 porque	
as dietas baseadas majoritariamente em produtos 

ultraprocessados costumam ser pobres em nutrientes 

essenciais.	[...]
LICHOTTI,	Camille.	“Espoca-bucho”	com	salsicha,	receita	pra	

ficar	doente	de	comida.	Revista Piauí. Folha de S. Paulo.  

28	jul.	2022.	Disponível	em:	https://piaui.folha.uol.com.br/
espoca-bucho-salsicha-receita-ficar-doente-de-comida/.	 

Acesso	em:	2	ago.	2022.

A	reportagem	indica	o	quadro	de	saúde	de	crianças	no	
Brasil,	sugerindo	que

A) a	 alimentação	 à	 base	 de	 ultraprocessados	
pode estar relacionada ao quadro de obesidade  

entre	crianças.
B)	 a	obesidade	infantil,	se	por	um	lado	indica	sinais	

de	 doenças	 crônicas,	 por	 outro	 mostra	 que	 a	
desnutrição	nessa	faixa	etária	está	sob	controle.

C) a	 oferta	 de	 alimentos	 ultraprocessados	 é	 um	
meio	de	combate	à	fome,	já	que,	por	serem	mais	
baratos,	 são	 de	 fácil	 consumo	 pela	 população	
mais pobre.

D)	 os alimentos ultraprocessados mais baratos 

recebem	 recomendação	 médica	 por	 serem	
mais	 palatáveis,	 facilitando	 sua	 aceitação	 
por	crianças.	

QUESTÃO 20

Contagem	 possui	 muitos	 bens	 tombados	 que,	 ao	 se	
tornarem	 patrimônio	 oficial,	 recebem	 proteção	 jurídica	
especial,	considerando	a	sua	função	social.	Entre	esses	
bens	 materiais,	 está	 o	 prédio	 que	 foi	 construído	 na	
década	de	1950	para	abrigar	o	Seminário	São	José	da	
Ordem	dos	Carmelitas,	onde	atualmente	está	o(a)

A) Biblioteca	Pública	Municipal	Doutor	Edson	Diniz.
B)	 Casa da Cultura Nair Mendes Moreira.

C) Prédio	Administrativo	da	Itaú.
D)	 Prefeitura	Municipal	de	Contagem.

QUESTÃO 21

Síndrome de burnout

Desde	 1º	 de	 janeiro,	 a	 síndrome	 passou	 a	 ser	
considerada	 doença	 ocupacional,	 após	 ser	 incluída	
na	 Classificação	 Internacional	 de	 Doenças	 (CID)	 da	
Organização	 Mundial	 da	 Saúde	 (OMS).	 Na	 prática,	
significa	que	os	acometidos	agora	possuem	os	mesmos	
direitos	 trabalhistas	 e	 previdenciários	 assegurados	 no	
caso	das	demais	doenças	relacionadas	ao	emprego.

SALES,	Amanda.	Síndrome	de	burnout	[...].	G1.	Distrito	
Federal.	DF,	14	ago.	2022.	Disponível	em:	l1nq.com/zzxMS.	

Acesso	em:	22	ago.	2022.

A	 classificação	 da	Síndrome	 de	 burnout	 como	 doença	
ocupacional se explica porque

A) é	 uma	 doença	 resultante	 da	 instabilidade	 no	
emprego,	 em	 decorrência	 das	 medidas	 de	
isolamento social por causa da pandemia da 

Covid-19.
B)	 é	 uma	 enfermidade	 de	 natureza	 psicológica,	 

que	se	desenvolve	em	situações	de	esgotamento	
provocado em ambiente de trabalho.

C) é	 uma	 síndrome	de	mulheres	 que,	 submetidas	
à	 dupla	 jornada,	 comprovadamente,	 recebem	
menos que os homens para desempenhar as 

mesmas	funções.
D)	 é	 um	 mal	 que	 afeta	 pessoas	 em	 cargos	 de	

chefia	superior,	que	se	sentem	psicologicamente	
pressionadas	 para	 comandar	 grandes	 equipes	
de subordinados.

QUESTÃO 22

O	Centro	Industrial	de	Contagem,	CINCO,	foi	criado	com	
o	objetivo	de	expandir	o	parque	fabril	da	cidade.	

“O	 CINCO	 propiciaria	 ao	 município	 de	 Contagem	
participar	 ativamente	 da	 condução	 do	 seu	 processo	
de	 industrialização,	 papel	 até	 então	 representado	 pelo	
Estado.	[...]”	

CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Cultura.	
Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do 
Município de Contagem, Estado de Minas Gerais. 

Contagem,	2009.	p.	27.	Disponível	em:	https://www.contagem.
mg.gov.br/arquivos/comunicacao/atlascontagem.pdf.	 

Acesso em: 19 dez. 2022.

A	criação	do	CINCO

A) atendeu	 aos	 reclames	 da	 população	 vizinha	 à	
Cidade	Industrial,	contrária	aos	altos	índices	de	
poluição	industrial.

B)	 deu	 a	 Contagem	 o	 status de maior centro 

industrial	do	estado,	com	o	PIB	majoritariamente	
proveniente	do	setor	secundário.

C) foi	 baseada	 na	 lógica	 urbana	 da	 planta	 do	
distrito	industrial	da	cidade	de	Camberra,	capital	 
da	Austrália.

D)	 resultou	 do	 interesse	 da	 expansão	 da	 área	
industrial	e	dos	benefícios	fiscais	proporcionados	
pela	criação	do	ICM.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 23

Segundo	 a	 Lei	 Orgânica,	 ao	 Município	 Contagem	
compete	 prover	 tudo	 quanto	 diga	 respeito	 ao	 seu	
peculiar	 interesse	 e	 ao	 bem-estar	 de	 sua	 população,	 
cabendo-lhe,	 privativamente,	 as	 seguintes	 atribuições,	
exceto:

A) Legislar	sobre	assuntos	de	interesse	local.
B)	 Regulamentar	as	disposições	e	o	uso	dos	bens	

públicos	de	uso	especial.
C) Criar	guarda	municipal	para	proteção	dos	bens,	

serviços	e	instalações	municipais.
D)	 Estabelecer	e	impor	penalidade	por	infração	de	

suas	leis	e	regulamentos.

QUESTÃO 24

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	as	regras	previstas	
na	 Lei	 Orgânica	 do	 Município	 de	 Contagem	 sobre	 a	
Câmara	Municipal	 e	 assinale	 com	V	 as	 verdadeiras	 e	
com	F	as	falsas.

	 		 )( A	 Câmara	 Municipal	 reunir-se-á	 em	 sessão	
ordinária,	 independentemente	 de	 convocação,	
no	período	de	1º	 de	 fevereiro	 a	 30	de	 junho	e	
de	1º	de	agosto	a	15	de	dezembro	de	cada	ano.

	 		 )( O presidente da Câmara participa somente nas 

votações	 secretas	 e,	 quando	 houver	 empate,	
nas	votações	públicas.

	 		 )( O	 secretário	 pode	 comparecer	 à	Câmara	 ou	 a	
qualquer	de	suas	Comissões,	por	sua	 iniciativa	
e	 após	 entendimento	 com	 a	Mesa,	 para	 expor	
assunto de relevância de sua Secretaria.

	 		 )( É	assegurado	o	uso	da	palavra	a	representantes	
populares,	 na	 Tribuna	 da	 Câmara,	 durante	
as	 reuniões,	 na	 forma	 e	 nos	 casos	 definidos	 
pelo	Regimento.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 25

Segundo	o	artigo	57	do	Regimento	 Interno	da	Câmara	
Municipal	 de	 Contagem,	 não	 é	 uma	 modalidade	 de	
reunião prevista:

A) As	 extraordinárias,	 que	 se	 realizam	 em	 dia	 ou	
hora	diferentes	dos	fixados	para	as	ordinárias.

B)	 As	 especiais,	 que	 se	 realizam	 para	 a	 eleição	
da	Mesa	 ou	 para	 a	 exposição	 de	 assuntos	 de	
relevante	interesse	público.

C) As	comunitárias,	realizadas	em	bairros	e	distritos	
do	município,	com	caráter	oficial	e	ordinário.

D)	 As	solenes,	que	se	realizam	para	compromisso	
e	posse	dos	vereadores,	prefeito	e	vice-prefeito,	 
e	para	comemorações	ou	homenagens.

QUESTÃO 26

De	 acordo	 com	 o	 Regimento	 Interno	 da	 Câmara	
Municipal	de	Contagem,	à	Comissão	de	Administração	
e	Serviços	Públicos	compete	examinar	e	emitir	parecer	
sobre	a	seguinte	matéria:

A) Política	e	desenvolvimento	urbano-rural.
B)	 Programas	 governamentais	 de	 interesse	 

da mulher.

C) Aplicação	 de	 recursos	 destinados	 à	 área	 
da	saúde.

D)	 Política	de	desenvolvimento	científico,	pesquisa,	
difusão	e	capacitação	tecnológicas.

QUESTÃO 27

Com	 base	 nas	 regras	 previstas	 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 incorreta.

A) Por	motivo	de	crença	religiosa	ou	de	convicção	
filosófica	 ou	 política,	 nenhum	 servidor	 poderá	
ser	privado	de	quaisquer	de	seus	direitos,	sofrer	
discriminação	 em	 sua	 vida	 funcional,	 nem	 se	
eximir do cumprimento de seus deveres.

B)	 O	plano	de	previdência	 social	 do	 servidor	 será	
custeado	 com	 produto	 da	 arrecadação	 de	
contribuições	sociais	obrigatórias	dos	servidores	
dos	poderes	do	município,	das	autarquias	e	das	
fundações	públicas.

C) O	 auxílio-natalidade	 é	 devido	 à	 servidora,	 
por	motivo	 de	 nascimento	 de	 filho,	 em	quantia	
equivalente	a	um	vencimento	mínimo	do	plano	
de	carreira,	salvo	no	caso	de	natimorto.

D)	 Em	caso	de	falecimento	de	servidor	em	serviço	
fora	 do	 local	 de	 trabalho,	 inclusive	 no	 exterior,	
as	despesas	de	transporte	do	corpo	correrão	à	
conta	 dos	 recursos	 do	município,	 autarquia	 ou	
fundação	pública.

QUESTÃO 28

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	 competência	 do	 Chefe	 da	
Escola	do	Legislativo

A) coordenar	a	capacitação	de	agentes	políticos	e	
servidores	 públicos	 em	 assuntos	 de	 interesse	
político-institucional.

B)	 realizar	ações	para	o	fortalecimento	da	cidadania.
C) promover atividades de pesquisa e estudos em 

temas	de	interesse	político-institucional.
D)	 gerenciar	o	acervo	e	promover	sua	conservação,	

higienização,	desinfecção	e	restauração.
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QUESTÃO 29

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	as	penalidades	previstas	na	Lei	nº	2.160/1990,	que	dispõe	sobre	o	Estatuto	dos	
Servidores	Públicos	do	Município	de	Contagem	e	dá	outras	providências,	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	
falsas.

	 		 )( Advertência	e	destituição	de	cargo	em	comissão	são	tipos	de	penalidade	disciplinares.
	 		 )( A	suspensão	será	aplicada	em	caso	de	reincidência	das	faltas	punidas	com	advertência	e	de	violação	das	demais	

proibições	que	não	tipifiquem	infração	sujeita	a	penalidade	de	demissão,	não	podendo	exceder	a	120	dias.
	 		 )( A	 demissão	 poderá	 ser	 aplicada	 em	 caso	 de	 inassiduidade	 habitual,	 de	 improbidade	 administrativa	 ou	 de	

insubordinação	grave	em	serviço.
	 		 )( Verificada	em	processo	disciplinar	acumulação	proibida,	e	provada	a	boa	fé,	o	servidor	optará	por	um	dos	cargos.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 30

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 as	 regras	 previstas	 na	 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,	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

	 		 )( A	Presidência	da	Mesa	Diretora	é	gestora	legal	dos	serviços	administrativos	da	Câmara.
	 		 )( Compõe	 a	 Procuradoria	 da	 Câmara	 a	 Procuradoria-Geral	 do	 Legislativo,	 formada	 pelo	 Procurador-Geral,	 

pelo	Procurador	Adjunto	e	pelos	Procuradores	Legislativos.
	 		 )( O	Procon	Câmara	integra	o	Sistema	Nacional	de	Defesa	do	Consumidor	–	SNDC.
	 		 )( Os	Gabinetes	Legislativos	exercerão	as	atividades	atinentes	aos	serviços	parlamentares	internos	e	externos	sob	

a	direção	do	Vereador.
Assinale	a	sequência	correta.

A) V	F	F	V
B)	 F	V	V	F
C) V	V	V	V
D)	 F F F F
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ANALISTA TÉCNICO – REDATOR

QUESTÃO 31

Escrever	 um	 bom	 texto	 exige	 de	 nós	 a	 capacidade	
de	 estabelecer	 relações	 claras	 entre	 as	 várias	 ideias	
a	 serem	 apresentadas.	 O	 desafio	 a	 ser	 enfrentado	 é	
descobrir	a	melhor	maneira	de	construir	essas	relações	
com	os	recursos	que	a	língua	nos	oferece.

Pense,	 por	 exemplo,	 na	 construção	 da	 uma	 casa.	 
As	 paredes	 são	 essenciais	 para	 a	 sua	 sustentação.	 
No	texto,	as	ideias,	informações	e	argumentos	equivalem	
aos	tijolos	que,	dispostos	lado	a	lado,	permitem	que	as	
paredes	de	uma	casa	sejam	erguidas.

Mas,	 assim	 como	 os	 tijolos	 precisam	 de	 argamassa	
para	 mantê-los	 unidos,	 o	 texto	 precisa	 de	 elementos	
que	estabeleçam	uma	ligação	entre	ideias,	informações	 
e	argumentos.

A	 “argamassa”	 textual	 se	 define	 em	 dois	 níveis	 
diferentes.	 O	 primeiro	 deles	 é	 o	 aspecto	 formal,	 
linguístico,	 alcançado	 pela	 escolha	 de	 palavras	
(elementos	 linguísticos	 específicos),	 cuja	 função	 é	
justamente	 a	 de	 estabelecer	 referências	 e	 relações,	
articulando	 entre	 si	 as	 várias	 partes	 do	 texto.	 A	 isso	
chamamos de coesão textual.

O	 segundo	 nível	 da	 “argamassa”	 textual	 é	 o	 da	
significação.	 Somente	 a	 seleção	 e	 a	 articulação	 de	
ideias,	informações,	argumentos	e	conceitos	compatíveis	
entre si produzirão como resultado um texto claro.  

Nesse	 caso,	 como	 a	 articulação	 textual	 promove	
a	 construção	 do	 sentido,	 ela	 é	 chamada	 de	 
coerência	textual.

ABAURRE,	Maria	Luiza	M.;	ABAURRE,	Maria	Bernardete	
M. Produção de texto:	interlocução	e	gêneros.	São	Paulo:	

Moderna,	2007.	p.	284.

Sobre	 a	 construção	 das	 ideias	 do	 texto,	 é	 possível	
afirmar:

A) As	 autoras	 definem	 que	 uma	 boa	 redação	
textual	deve	prescindir	de	elementos	linguísticos	
específicos,	 focando	 nos	 níveis	 da	 coesão	 
e	coerência.

B)	 O	 nível	 da	 coesão	 textual	 é	 superior	 ao	 da	
coerência,	 pois	 é	 ele	 que	 estabelece	 relações	
no	 interior	do	 texto,	que	são	primordiais	para	o	
pleno entendimento.

C) As	 autoras	 estabelecem	 uma	 analogia	 para	
explicar	 os	 níveis	 textuais	 da	 coesão	 e	 da	
coerência,	 exemplificando	 como	 deve	 se	 dar	
uma	boa	redação.

D)	 A	 construção	 de	 sentido	 do	 texto	 tem	 como	
ponto	 de	 partida	 a	 articulação	 entre	 elementos	
linguísticos,	 não	 cabendo	 ao	 leitor	 papel	 ativo	
nesse processo.

QUESTÃO 32

DECRETO Nº 767, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2022

A	 PREFEITA	 DO	 MUNICÍPIO,	 no	 exercício	 de	 suas	
atribuições	legais	que	lhe	confere	o	inciso	VII	do	art.	92	
da	Lei	Orgânica	Municipal,	e,	em	especial,	no	disposto	no	
art.	62	da	Lei	Complementar	nº	247,	de	29	de	dezembro	
de	2017,

DECRETA:

[...]

Art.	 13	 À	 Diretoria	 de	 Defesa	 dos	 Direitos	 Humanos	
compete:

I	 -	 identificar	 e	 articular	 redes	 de	 proteção	 e	 defesa	
de	 direitos	 humanos,	 envolvendo	 órgãos	 públicos	 e	
entidades	não	governamentais,	para	atuar	no	combate	
às	 violações	 de	 direitos	 humanos	 e	 resolução	 de	
tensões	 sociais	 de	maneira	 coordenada	 e	 sistemática,	
em	 cooperação	 com	 o	 Ministério	 Público,	 órgãos	 dos	
Poderes	 Legislativo,	 Judiciário,	 Executivo,	 de	 todas	 
as	esferas;

II	 -	 receber,	 analisar	 e	 encaminhar	 as	 denúncias	
recebidas pela Ouvidoria ou encaminhadas por outras 

ouvidorias	 ou	 órgãos	 públicos,	 referentes	 às	 violações	
de	direitos	humanos;

III	 -	 monitorar	 o	 encaminhamento	 das	 denúncias	 e	
respostas	pelos	órgãos	públicos	ou	pelas	organizações	
da	sociedade	civil,	informando	o	cidadão	sobre	a	efetiva	
conclusão	da	solicitação	apresentada;

IV	-	recomendar	ações	de	defesa	que	visem	à	orientação,	
adoção	 de	 providências	 e	 revisão	 de	 procedimentos	
adotados	 por	 órgãos	 públicos	 ou	 entidades	 não	
governamentais,	 em	 resposta	 à	 violação	 de	 direitos	
humanos,	 sobretudo	 as que afetam grupos sociais 
vulneráveis;

[...]
Disponível	em:	l1nq.com/FrYHV. 

Acesso em: 14 dez. 2022 (adaptado).

Considerando	 o	 trecho	 destacado	 e	 seu	 contexto,	 
é	correto	afirmar:

A) A	 substituição	 de	 as que afetam por  

aquelas violações que afetam	seria	ineficaz	do	
ponto	de	vista	gramatical,	pois	comprometeria	o	
emprego	formal	da	norma-padrão.

B)	 O adjetivo vulneráveis	foi	empregado	na	mesma	
acepção	 de	desabrigados,	 fazendo	 referência	
àquelas	pessoas	que	não	têm	moradia.

C) O	sentido	original	do	texto	não	sofreria	alteração	
se,	 em	 vez	 de	 grupos sociais vulneráveis,	 
o	 trecho	 fosse	 reformulado	 para	 
grupo social vulnerável.

D)	 O	plural	foi	usado	na	expressão	as que afetam 
grupos sociais vulneráveis	 para	 se	 referir	
anaforicamente	a	diferentes	formas	de	violação	
dos	direitos	humanos,	ainda	que	anteriormente	a	
palavra	tenha	aparecido	no	singular.
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QUESTÃO 33

Na	 concepção	 interacional	 (dialógica)	 da	 língua,	 
os	sujeitos	são	vistos	como	atores	/	construtores	sociais,	
sujeitos	 ativos	 que	 –	 dialogicamente	 –	 se	 constroem	
e	 são	 construídos	 no	 texto,	 considerando	 o	 próprio	
lugar	da	 interação	e	da	constituição	dos	 interlocutores.	
Desse	modo,	há	lugar,	no	texto,	para	toda	uma	gama	de	
implícitos,	dos	mais	variados	tipos,	somente	detectáveis	
quando	 se	 tem,	 como	 pano	 de	 fundo,	 o	 contexto	
sociocognitivo	dos	participantes.

Nessa	perspectiva,	o	sentido	de	um	texto	é	construído	
na	 interação	 texto-sujeitos	 e	 não	 algo	 que	 preexista	
a	 essa	 interação.	 A	 leitura	 é,	 pois,	 uma	 atividade	
interativa	altamente	complexa	de	produção	de	sentidos,	 
que se realiza evidentemente com base nos elementos 

linguísticos	 presentes	 na	 superfície	 textual	 e	 na	 sua	
forma	 de	 organização,	 mas	 requer	 a	 mobilização	 no	
interior do evento comunicativo.

KOCH,	I.	G.	V.	Ler e compreender: os sentidos do texto. 

3.	ed.	São	Paulo:	Contexto,	2006b.	p.	11.

De	acordo	com	o	exposto	no	texto

A) a	 concepção	 interacional	 da	 comunicação	
presume	não	haver	qualquer	relação	entre	autor	
e	leitor	para	a	construção	de	sentido.

B)	 o	 sentido	 de	 um	 texto	 é	 construído	 a	 partir	
da	 interação	 que	 o	 leitor	 mantém	 com	 ele,	
considerando	o	contexto	sociocognitivo	presente.

C) a leitura é uma atividade que se realiza 

exclusivamente	 a	 partir	 da	 superfície	 textual,	
tendo	o	leitor	papel	secundário	nesse	processo.

D)	 a	interpretação	de	um	texto	é	construída	a	partir	
de pressupostos textuais que dependem de 

elevado	nível	de	cognição	do	leitor.

QUESTÃO 34

Abolindo a abolição

“Promotora vê quadro de quase escravidão: operação 
libera 38 em fazenda no Espírito Santo.”

Brasil,	24	jun.	1999.

Tudo	 começou	 quando	 eles	 foram	 procurar	 emprego	
na	 fazenda	 de	 café.	 O	 proprietário	 disse	 que	 sim,	 
que	 podia	 empregá-los.	 Só	 não	 poderia	 pagar	 muito.	
Que	decidissem:	era	pegar	ou	largar,	ame-o	ou	deixe-o.	
Eles	se	olharam.	O	que	podiam	fazer?	Aceitaram.

Passado	o	primeiro	mês,	o	proprietário	reuniu-os	e	disse	
que	 os	 negócios	 não	 andavam	 bem,	 que	 a	 cotação	
do	 café	 estava	 em	 baixa	 no	 mercado	 internacional.	 
Propôs	 diminuir	 o	 salário,	 coisa	 pouca,	 e	 não	 por	
muito	 tempo.	 Eles	 se	 olharam,	 mas	 o	 que	 podiam	 
fazer?	Aceitaram.

Um	 mês	 depois,	 o	 proprietário	 reuniu-os	 de	 novo.	 
Os	negócios	continuavam	ruins,	de	modo	que	ele	tinha	
outra	 proposta:	 atrasaria	 os	 salários,	 indefinidamente,	
mas	em	compensação	forneceria	alojamento	e	comida.	
O alojamento não passava de um telheiro com um 

estrado	 e	 colchonetes;	 banheiro	 não	 havia.	 Quanto	
à	 comida,	 como	 disse	 o	 próprio	 proprietário,	 não	 era	
coisa	para	gourmet.	De	novo	se	olharam.	O	que	podiam	 
fazer?	Aceitaram.
SCLIAR,	Moacyr.	Abolindo a abolição.	Disponível	em:	l1nq.

com/cEZfx.	Acesso	em:	14	dez.	2022	(fragmento).

Sobre	o	texto	anterior,	é	correto	afirmar:

A) Embora	de	natureza	narrativa,	apresenta	traços	
informativos	 na	 referência	 a	 um	acontecimento	
real noticiado em um jornal.

B)	 É	 constituído	 predominantemente	 por	
argumentação,	apoiada	na	defesa	de	um	projeto	
escravista perseverante no século XXI.

C) Abusa de ironias para relatar uma suposta 

escravidão	noticiada	no	jornal,	a	qual	se	provou	
não ser de todo verdadeira.

D)	 Emprega	figuras	de	 linguagem	para	comprovar	
a	permanência	da	escravidão	na	atualidade	por	
meio	de	subempregos.

QUESTÃO 35

A	falta	de	representatividade	contribui	para	o	aumento	da	
invisibilidade	das	pessoas	com	deficiência	na	sociedade.	
Sem	 representatividade,	 nossas	 questões	 acabam	
ficando	bem	longe	das	prioridades	das	políticas	públicas,	
dos	projetos	e	ações	que	podem	trazer	mais	qualidade	
de vida e de inclusão.

Em	uma	pesquisa	realizada	pela	Getty	Images	e	YouGov,	
com	mais	de	5	mil	participantes	de	26	países,	mais	de	
60%	das	pessoas	entrevistadas	se	sentem	discriminadas	
por comerciais.

Por	 isso,	 quando	 uma	 marca,	 um	 produto,	 
um	serviço	se	comunica	com	a	pessoa	com	deficiência,	
automaticamente	 nos	 torna	mais	 presentes	 de	 fato	 na	
sociedade,	 considera	 e	 respeita	 a	 nossa	 existência.	 
Cada	 vez	 mais	 é	 papel	 das	 empresas,	 governos,	
sociedade	 contribuir	 para	 a	mudança	 desse	 cenário	 e	
retratar	 a	 nossa	 diversidade	 real,	 sem	deixar	 ninguém	
de	fora.

[...]

Porque	o	sinônimo	de	final	 feliz	para	nós	está	 ligado	à	
representatividade de existir e realizar.

IGNARRA,	Carolina.	Representatividade	das	pessoas	com	
deficiência	é	coisa	de	novela,	sim!	Hoje em Dia.	Disponível	
em:	l1nq.com/M5F3f.	Acesso	em:	14	dez.	2022	(fragmento).

Acerca	 da	 argumentação	 desenvolvida	 no	 texto,	 
é	correto	afirmar	que

A) a	 pesquisa	 citada	 no	 segundo	 parágrafo	 é	
tomada	 pela	 autora	 como	 evidência	 absoluta	
da	 discriminação	 sofrida	 por	 pessoas	 
com	deficiências.

B)	 a	 associação	 sinonímica	 feita	 pela	 autora	
funciona	 como	 argumento	 conclusivo	
para	 a	 defesa	 da	 visibilidade	 de	 pessoas	 
com	deficiências.

C) a	 voz	 discursiva	 poderia	 ser	 substituída	 pela	
terceira	 pessoa	 do	 singular,	 sem	 prejuízo	 para	
a	argumentação,	pois	o	contexto	assim	permite.

D)	 o	 leitor	 obtém	 dados	 suficientes	 do	 texto	 para	
comprovar	 que	 é	 papel	 exclusivo	 do	 governo	
acabar com a exclusão social de pessoas com 

deficiências.
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QUESTÃO 36

O que é redação oficial

Em	 uma	 frase,	 pode-se	 dizer	 que	 redação	 oficial	
é	 a	 maneira	 pela	 qual	 o	 Poder	 Público	 redige	
comunicações	oficiais	e	atos	normativos.	Neste	Manual,	 
interessa-nos	tratá-la	do	ponto	de	vista	da	administração	
pública	federal.

A	 redação	 oficial	 não	 é	 necessariamente	 árida	 e	
contrária	 à	 evolução	 da	 língua.	 É	 que	 sua	 finalidade	
básica	–	comunicar	com	objetividade	e	máxima	clareza	
–	impõe	certos	parâmetros	ao	uso	que	se	faz	da	língua,	
de	 maneira	 diversa	 daquele	 da	 literatura,	 do	 texto	
jornalístico,	da	correspondência	particular	etc.

BRASIL.	Presidência	da	República.	Casa	Civil.	Manual de 
Redação da Presidência da República.	Casa	Civil,	Subchefia	

de	Assuntos	Jurídicos;	Coordenação	de	Gilmar	Ferreira	
Mendes,	Nestor	José	Forster	Júnior	[et al.].	–	3.	ed.,	rev.,	atual.	

e	ampl.	–	Brasília:	Presidência	da	República,	2018.	p.	16.

Considerando	 a	 linguagem	 empregada	 no	 texto,	 
é	correto	afirmar:

A) A	 função	 predominante	 nesse	 texto	 é	 a	
conotativa,	 visto	 que	 seu	 objetivo	 primordial	 é	
instruir	o	leitor	sobre	as	regras	da	redação	oficial	
da	presidência.

B)	 Como	o	 foco	do	 texto	se	concentra	na	 relação	
entre	o	autor	e	o	receptor,	por	meio	das	instruções	
do	Manual,	a	função	da	linguagem	predominante	
é	a	fática.

C) Por	 seu	 aspecto	 informativo,	 a	 função	 da	
linguagem	empregada	no	 texto	 é	 a	 denotativa,	
que	 tem	 como	 uma	 de	 suas	 características	 a	
ausência	de	subjetividade.

D)	 A	função	apelativa	é	aquela	que	se	destaca	no	
texto,	uma	vez	que	manuais	são	textos	injuntivos	
por	 natureza	 e	 demandam	 uma	 linguagem	
subjetiva e persuasiva.

QUESTÃO 37

Reparou	 como	 baixou	 a	 conta	 de	 luz?	 A	 mudança	 é	
reflexo	 direto	 da	 redução	 da	 alíquota	 de	 ICMS	 sobre	
energia	elétrica,	que	passou	de	25%	para	17%	em	todos	
os estados. O mesmo aconteceu com o imposto sobre 

combustíveis	e	 telecomunicações,	 setores	nos	quais	a	
mudança	 também	 trouxe	 alívio	 para	 o	 bolso	 de	 todos	
nós,	consumidores.

A medida seria coerente se também houvesse um 

reequilíbrio	 da	 capacidade	 financeira	 do	 Estado,	 
um planejamento prévio de como diminuir o impacto 

dessa	redução	na	arrecadação.

É	 preciso	 considerar	 também	 que	 essa	 redução	 vai	
na	 contramão	 do	 que	 outros	 países	 do	 mundo	 estão	
fazendo,	pois,	ao	diminuir	o	valor,	acabamos	incentivando	
o	 consumo	 de	 combustíveis	 fósseis,	 e	 a	 nossa	matriz	
econômica	também	é	problemática	nesse	sentido.

FARENZENA,	José	Antônio.	Se	todos	pagarem,	 
todos	pagarão	menos.	ND Mais.  

Disponível	em:	l1nq.com/joVUJ.	 
Acesso	em:	14	dez.	2022	(fragmento).

Acerca	das	estratégias	argumentativas	empregadas	no	
texto,	é	correto	afirmar:

A) Os dados percentuais apresentados pelo autor 

reforçam	 sua	 tese	 acerca	 da	 necessidade	 de	
reequilíbrio	da	capacidade	financeira	do	país.

B)	 Ao	 citar	 o	 ICMS,	 o	 articulista	 apela	 para	 um	
argumento	 de	 autoridade,	 reforçando	 sua	 tese	
e	 validando	 a	 argumentação	 exposta	 ao	 longo	 
do texto.

C) O	articulista	emprega	um	contra-argumento	para	
defender	que	a	medida	de	redução	da	alíquota	
é	mais	 perigosa	 do	 que	 benéfica	 para	 o	 bolso	 
da	população.

D)	 O	 autor	 abre	 o	 artigo	 com	 uma	 pergunta	
retórica,	 cuja	 finalidade	 é	 propor	 um	 primeiro	
questionamento para o leitor ao estabelecer  

a	interlocução.

QUESTÃO 38

Vereadores aprovam valorização dos inspetores de 
saúde

Após	meses	de	negociações,	os	inspetores	de	saúde	do	
município	podem	comemorar	a	aprovação	de	um	projeto	
de	lei	que	garante	a	valorização	da	categoria.

[...]

A	 matéria	 praticamente	 incorpora	 a	 Gratificação	 por	
Desempenho	de	Atividade	Fiscal	(GAF)	ao	salário	desses	
fiscais	de	vigilância	em	saúde.	Faz	isso	acabando	com	
a	 “GAF	 Excedente”,	 criando	 novos	 níveis	 salariais	 e	 
re-enquadrando	esses	cargos	na	tabela	de	vencimentos,	
o	 que	 representa	 evolução	 na	 carreira	 e	 aumento	 na	
remuneração.	 Garante,	 ainda,	 que	 os	 inspetores	 de	
saúde	 regidos	 pela	 legislação,	 façam	 a	 opção	 pelo	
Plano	 de	 Carreiras,	 para	 fazerem	 jus	 ao	 reajuste	 de	 
33%	da	Saúde.

Disponível	em:	l1nq.com/MSaE0.	Acesso	em:	14	dez.	2022	
(adaptado).

Consideradas	 as	 prescrições	 da	 norma-padrão,	 
é	correto	afirmar:

A) Em	 “Garante,	 ainda,	 que	 os	 inspetores	 de	
saúde	regidos	pela	 legislação,	 façam	a	opção”,	 
a	vírgula	após	legislação	está	separando	sujeito	
e predicado e deve ser eliminada.

B)	 Em	 “incorpora	 [...]	 ao	 salário”,	 o	 emprego	 do	
artigo	definido	masculino	é	dispensável,	de	modo	
que	ele	poderia	ser	eliminado	sem	prejuízo	para	
a	construção	de	sentido	do	texto.

C) Em	 “os	 inspetores	 de	 saúde	 do	 município	
podem	comemorar”,	a	troca	da	locução	adjetiva	 
“do	 município”	 pelo	 adjetivo	 “municipais”	
conferiria	maior	formalidade	ao	enunciado.

D)	 Em	“Faz	isso	acabando	com	a	“GAF	Excedente””,	
a	 frase	 poderia	 ser	 reescrita,	 sem	 perda	 de	
sentido	 no	 contexto	 comunicativo,	 como	 
“Faz	isso	consumando	a	“GAF	Excedente””.
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QUESTÃO 39

Prefeita faz balanço positivo sobre 2022 na última 
sessão do Legislativo Municipal

Em	visita	à	Câmara	Municipal,	a	prefeita	participou	do	
encerramento	do	ano	legislativo	na	casa	nesta	terça-feira	
(13/12).	Acompanhada	do	 vice-prefeito	 e	 do	 secretário	
de	Governo,	a	prefeita	fez	um	balanço	rápido	e	positivo	
sobre	a	parceria	do	Poder	Executivo	com	o	Legislativo	
neste	ano	que	chega	ao	fim.

[...]

“O	 que	 vimos	 foi	 uma	 sintonia	 entre	 poderes	 que,	 
embora	 independentes,	 se	 unem	 em	 função	 do	 bem	
estar	 da	 população”,	 falou	 a	 prefeita,	 afirmando	 que	
apesar	 de	 independentes	 e	 autônomos,	 os	 poderes	
Executivo	e	Legislativo	trabalham	juntos.

Disponível	em:	l1nq.com/iSGUO. 
Acesso em: 14 dez. 2022 (adaptado).

Considerando	 o	 texto	 e	 o	 respeito	 às	 regras	 da	 
norma-padrão,	é	correto	afirmar:

A) No	 primeiro	 período	 do	 corpo	 do	 texto,	 
deveria	 haver	 obrigatoriamente	 uma	 vírgula	
antes	 do	 adjunto	 adverbial	 “nesta	 terça-feira	
(13/12)”.

B)	 No	 trecho	 “Em	 visita	 à	 Câmara	 Municipal”,	 
a	 preposição	 poderia	 ser	 alterada	 para	 “em”,	 
sem	 prejuízo	 gramatical,	 haja	 visto	 a	 dupla	
regência	nominal	do	substantivo.

C) No	 segundo	 parágrafo,	 há	 duas	 incorreções	
gramaticais:	 a	 falta	 de	 hífen	 em	 “bem	 estar”	
e	 a	 ausência	 de	 vírgula	 antes	 de	 “apesar	 de	
independentes	e	autônomos”.

D)	 A	convenção	para	o	registro	ortográfico	de	certas	
palavras	determina	que	os	nomes	dos	poderes,	
no	 segundo	 parágrafo,	 deveriam	 ser	 grafados	
em	letras	minúsculas.

QUESTÃO 40

CONCORRÊNCIA Nº 02/2022 – OBRA DE 
CONSTRUÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

A	 Câmara	 Municipal	 torna	 público	 para	 conhecimento	
dos	 interessados,	 que	 fará	 realizar	 licitação	 por	
intermédio	da	Comissão	Permanente	de	Licitação	–	CPL,	
na	 modalidade	 Concorrência	 nº	 002/2022,	 tipo	 menor	
preço,	sob	o	regime	de	empreitada	por	preços	unitários,	
cujo	 o	 objeto	 é	 CONTRATAÇÃO	 DE	 EMPRESA	 DE	
ENGENHARIA,	 ESPECIALIZADA	 EM	 EDIFICAÇÕES,	
PARA	 EXECUÇÃO	DE	OBRA	DE	CONSTRUÇÃO	DE	
03	 (TRÊS)	 PAVIMENTOS,	 INCLUSIVE	 OS	 NOVOS	
GABINETES,	 DO	 PRÉDIO	 ANEXO	 DA	 CÂMARA	
MUNICIPAL,	 CONFORME	 TERMO	 DE	 REFERÊNCIA	
E	 SEUS	 ANEXOS,	 com	 entrega	 dos	 envelopes	 de	
documentação	e	propostas	até	às	09h30min	(nove	horas	
e	trinta	minutos)	do	dia	23	(vinte	e	três)	de	novembro	de	
2022 e com a abertura marcada para as 10h00min (dez 

horas)	do	dia	23	(vinte	e	três)	de	novembro	2022.
Disponível	em:	l1nq.com/zh5mL.	 

Acesso em: 14 dez. 2022 (adaptado).

Tendo	 em	 vista	 as	 regras	 da	 língua	 portuguesa,	 
é	correto	afirmar:

A) A	 gramática	 normativa	 rege	 que	 os	 numerais	
com	mais	de	dois	dígitos	sejam	registrados	por	
extenso,	de	modo	que	o	correto	é	dois	mil	e	vinte	
e	dois,	e	não	2022.

B)	 As	 regras	 gramaticais	 determinam	 que	 a	
apresentação	de	siglas	seja	feita	exclusivamente	
entre	 parênteses,	 estando	 incorreto	 o	 uso	 de	
travessão	em	–	CPL.

C) A	 construção	 “para	 conhecimento	 dos	
interessados”	 deveria	 estar	 grafada	 entre	
vírgulas	 por	 se	 tratar	 de	 um	 adjunto	 adverbial	
deslocado	na	oração.

D)	 A	 norma-padrão	 determina	 que	 o	 registro	 de	
horas	 siga	 o	 padrão	 9h30,	 de	 modo	 que	 a	
inserção	de	min,	após	a	delimitação	dos	minutos,	
é equivocada.
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REDAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS

1. A	redação	elaborada	deve	conter,	no	mínimo 15 (quinze) linhas	para	que	seja	corrigida	e	no máximo 30 (trinta) 
linhas.	Se	o	candidato	não	atingir	esse	número	mínimo	de	linhas,	a	ele	será	atribuída	nota	zero	na	Redação.

2. O	que	for	escrito	além	do	espaço	destinado	ao	candidato	para	a	Redação	(30	linhas)	não	será	corrigido,	sendo	o	
candidato	penalizado	pelos	problemas	de	compreensão	de	seu	texto	(PO,	M,	SV,	CC	e	/	ou	CP).

3. A	variante	linguística	a	ser	utilizada	na	elaboração	da	Redação	é	a	norma-padrão.
4. Na	Redação,	o	candidato	somente	poderá	registrar	seu	nome,	número	de	inscrição	ou	assinatura	em	lugar	/	campo	

especificamente	indicado,	sob	pena	de	anulação	da	sua	prova	e	consequente	eliminação	do	candidato.
5. A	folha	para	rascunho,	constante	neste	caderno	de	prova,	será	de	preenchimento	facultativo	e,	em	nenhuma	hipótese,	

o	rascunho	elaborado	pelo	candidato	será	considerado	na	correção	da	prova.
6. A	Redação	terá	valor	de	20	(vinte)	pontos,	sendo	eliminados	os	candidatos	a	que	for	atribuída	nota	zero.
7. Os	critérios	de	correção	da	Prova	de	Redação	serão	os	seguintes:

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO

ASPECTOS AVALIADOS DE ACORDO COM A NORMA-PADRÃO
TOTAL DE 
PONTOS

PONTOS 
DESCONTADOS 

POR ERRO

Pontuação,	ortografia	e	apresentação	(legibilidade,	respeito	às	margens	
e	indicação	de	parágrafos)	–	(PO) 4,0	pontos 0,25	ponto

Morfossintaxe	(morfologia	e	sintaxe)	–	(M) 4,0	pontos 0,25	ponto
Seleção	 vocabular	 (adequação	 vocabular	 e	 adequação	 à	 situação	
linguística	e	ausência	de	marca	da	oralidade)	–	(SV) 2,0	pontos 0,50	ponto

Coesão	e	coerência	(conexão	e	relação	lógica	entre	as	ideias,	assim	
como	sua	distribuição	entre	as	partes	do	texto)	–	(CC) 5,0	pontos 1,0	ponto

Compreensão	 e	 conhecimento	 do	 conteúdo	 proposto	 (relevância	
e	 propriedade	 de	 resposta	 à	 temática	 e	 ao	 tipo	 de	 gênero	 textual	 
solicitado)	–	(CP)

5,0	pontos 1,0	ponto

TOTAL 20 pontos  –

8.	 A	Redação	receberá	nota	0	(zero)	se	apresentar	uma	das	características	a	seguir:
a)	cujo	conteúdo	versar	sobre	tema	diverso	do	estabelecido;
b)	considerada	ilegível	ou	desenvolvida	em	forma	de	desenhos,	números,	versos,	com	espaçamento	excessivo	entre	
letras,	palavras	e	parágrafos,	bem	como	em	códigos	alheios	à	norma-padrão	da	Língua	Portuguesa	ou	em	idioma	
diverso;

c)	cujo	texto	apresente	qualquer	tipo	de	identificação	do	candidato;
d)	que	não	atingir	o	número	mínimo	de	15	linhas	estabelecido;
e)	que	for	redigida	fora	do	espaço	definido;
f)	que	não	for	escrita	com	caneta	esferográfica	de	tinta	azul	ou	preta;	
g)	que	tiver	uso	de	corretivos;	e
h)	que	não	assinar	ou	preencher	corretamente	os	dados	pessoais	do	caderno	definitivo	da	Prova	de	Redação.

9.	 O	candidato	somente	poderá	registrar	seu	nome,	número	de	inscrição	ou	assinatura	em	lugar	/	campo	especificamente	
indicado,	sob	pena	de	anulação	de	sua	prova	e	consequente	eliminação,	caso	realize	marcações	ou	assinatura	fora	
desses	espaços	/	campos.

10.	 Não	serão	fornecidas	folhas	adicionais	para	complementação	da	Redação,	devendo	o	candidato	limitar-se	à	única	
folha	padrão	recebida.

11.	 Não	haverá	substituição	do Caderno	de	Redação por erro do candidato.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

TEXTO I

O que é cidadania?

A	origem	da	palavra	cidadania	vem	do	 latim	civitas,	que	quer	dizer	cidade.	Na	Grécia	antiga,	considerava-se	cidadão	
aquele	nascido	em	terras	gregas.	Em	Roma	a	palavra	cidadania	era	usada	para	indicar	a	situação	política	de	uma	pessoa	
e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer.

Juridicamente,	cidadão	é	o	indivíduo	no	gozo	dos	direitos	civis	e	políticos	de	um	Estado.	Em	um	conceito	mais	amplo,	
cidadania	quer	dizer	a	qualidade	de	ser	cidadão,	e	consequentemente	sujeito	de	direitos	e	deveres.

A	relação	do	cidadão	com	o	Estado	é	dúplice:	de	um	lado,	os	cidadãos	participam	da	fundação	do	Estado,	e,	portanto,	
estão	sujeitos	ao	pacto	que	o	criou,	no	nosso	caso	a	Constituição	Federal	de	1988.	Portanto,	sendo	o	Estado	dos	próprios	
cidadãos,	os	mesmos	têm	o	dever	de	zelar	pelo	bem	público	e	participar,	seja	através	do	voto,	seja	através	de	outros	
meios,	formais	e	informais,	do	acompanhamento	e	fiscalização	da	atuação	estatal.

Ao	mesmo	tempo,	os	agentes	estatais,	como	cidadãos	investidos	de	funções	públicas,	têm	o	dever	de	atuar	com	base	nos	
princípios	da	legalidade,	impessoalidade,	moralidade	e	publicidade,	prestando	contas	de	todos	os	seus	atos.	Uma	relação	
harmoniosa	entre	as	expectativas	dos	cidadãos	e	a	atuação	estatal	é	o	ideal	a	ser	alcançado	por	qualquer	sociedade.

Mas	nem	tudo	depende	apenas	do	Estado.	O	conceito	de	cidadania	vai	muito	além,	pois	ser	cidadão	significa	também	
tomar	parte	da	vida	em	sociedade,	 tendo	uma	participação	ativa	no	que	diz	 respeito	aos	problemas	da	comunidade.	
Segundo	Dalmo	de	Abreu	Dallari:	 “A	cidadania	expressa	um	conjunto	de	direitos	que	dá	à	pessoa	a	possibilidade	de	
participar	ativamente	da	vida	e	do	governo	de	seu	povo”.

Colocar	o	bem	comum	em	primeiro	lugar	e	atuar	sempre	que	possível	para	promovê-lo	é	dever	de	todo	cidadão	responsável.	
A	cidadania	deve	ser	entendida,	nesse	sentido,	como	processo	contínuo,	uma	construção	coletiva	que	almeja	a	realização	
gradativa	dos	Direitos	Humanos	e	de	uma	sociedade	mais	justa	e	solidária.

Disponível	em:	https://www.justica.pr.gov.br/Pagina/O-que-e-Cidadania.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	[Fragmento]	

TEXTO II

CONSTITUIÇÃO	DA	REPÚBLICA	FEDERATIVA	DO	BRASIL	DE	1988

TÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO	I

DOS	DIREITOS	E	DEVERES	INDIVIDUAIS	E	COLETIVOS

Art.	6º	São	direitos	sociais	a	educação,	a	saúde,	a	alimentação,	o	trabalho,	a	moradia,	o	transporte,	o	lazer,	a	segurança,	a	
previdência	social,	a	proteção	à	maternidade	e	à	infância,	a	assistência	aos	desamparados,	na	forma	desta	Constituição.	

Disponível	em:	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	[Fragmento]
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TEXTO III

Disponível	em:	https://tribunadaimprensalivre.com/a-cidadania-e-a-condicao-do-homem-sujeito-de-direitos-e-de-obrigacoes-cidadao-
ideal-de-justica-e-de-bem-comum-por-jose-macedo/.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	

A	 partir	 da	 leitura	 dos	 textos	 motivadores	 e	 com	 base	 nos	 conhecimentos	 construídos	 ao	 longo	 de	 sua	 formação,	
REDIJA	 um	 texto	 dissertativo-argumentativo,	 em	 modalidade	 escrita	 formal	 da	 língua	 portuguesa,	 sobre	 o	 tema: 
“Como exercer a cidadania na prática diária”,	 posicionando-se	a	 respeito	 desse	assunto	 e	 respeitando	os	 direitos	
humanos.	 Selecione,	 organize	 e	 relacione,	 de	 forma	 coerente	 e	 coesa,	 argumentos	 e	 fatos	 para	 a	 defesa	 de	 seu	 
ponto de vista. 
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AO	TRANSFERIR	ESSAS	MARCAÇÕES	PARA	A	FOLHA	DE	RESPOSTAS,	
OBSERVE	AS	INSTRUÇÕES	ESPECÍFICAS	DADAS	NA	CAPA	DA	PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 

CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ANALISTA TÉCNICO – ANALISTA DE SISTEMAS
Código: 304

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e a Proposta de Redação.

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 e da Redação:

•	 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:

“A esperança é o sonho do homem acordado.”	Aristóteles

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,	 a	 transcrição	das	 respostas	do	Caderno	de	
Questões	da	Prova	Objetiva	(Folha	de	Respostas	e	rascunho)	para	o	Caderno	definitivo	e	a	transcrição	da	Redação	para	o	Caderno	Definitivo	
de	Redação.	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,	 
40 (quarenta) questões	 de	 múltipla	 escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 
4	 (quatro)	 alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas:	 15 (quinze) questões  

de Língua Portuguesa,	  7 (sete) questões de Conhecimentos Gerais,	 8 (oito) 

questões de Legislação,	10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos e a 

Proposta de Redação,	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

INSTRUÇÃO: Leia	o	texto	I	a	seguir	para	responder	às	
questões de 1 a 10.

TEXTO I 

Saneamento nada básico

Parametrização centralizada no âmbito federal não 

necessariamente tornaria o processo mais eficiente

Desde	 a	 antiguidade,	 existe	 preocupação	 com	 o	
saneamento	básico	[...].	No	Brasil,	as	primeiras	iniciativas	
remontam a 1561.

De	 acordo	 com	 o	 Sistema	 Nacional	 de	 Informações	
de	 Saneamento	 (SNIS),	 dados	 de	 2017,	 83,5%	 da	
população	 brasileira	 tinham	 acesso	 a	 água	 tratada,	
52,4%	tinham	acesso	a	coleta	de	esgoto,	e	apenas	46%	
dos	esgotos	do	país	são	 tratados.	O	volume	médio	de	
perdas	ainda	se	encontra	em	38,3%.

As	 condições	 que	 não	 permitiram	 o	 desenvolvimento	
pleno	 do	 saneamento	 básico	 no	 país	 continuam	
presentes:	volume	incipiente	de	investimentos,	ausência	
de	planejamento	adequado,	experiências	malsucedidas	
de	 gestão	 e	 dificuldade	 para	 obter	 financiamentos	
e	 licenças	 para	 obras.	 Destas,	 somente	 a	 última	
apresentou	alguma	evolução	desde	o	Plano	Nacional	de	
Saneamento de 1971.

Dentre	 as	 dificuldades	 de	 planejamento,	 destaca-se	
o	 fato	 de	que	a	 titularidade	dos	 serviços,	 conforme	 lei	
11.445/07,	 é	 dos	 municípios.	 Logo,	 criar	 arcabouço	
regulatório,	planos	de	saneamento	e	 licitar	concessões	
é	uma	tarefa	hercúlea	para	a	gama	de	5.570	municípios	
existentes.	O	problema	é	grande;	o	diagnóstico,	antigo.	
Mas	 pouco	 se	 avançou	 desde	 a	 criação	 do	 marco	
regulatório.	Apresento	possíveis	soluções	para	contribuir	
com o debate.

Em	 primeiro	 lugar,	 é	 preciso	 que	 a	 reflexão	 sobre	 o	
marco	regulatório	ocorra	previamente.	As	duas	medidas	
provisórias	de	2018	e	2019	(844	e	868)	tiveram	vício	de	
origem,	 pois	 não	 foram	 fruto	 de	 uma	 discussão	 prévia	
com	 os	 principais	 agentes	 setoriais.	 Se	 empresas	 dos	
estados	de	SP,	MG	e	PR	foram	responsáveis	por	45%	dos	
investimentos	em	saneamento	no	país	em	2017,	e	65%	
ao	 somarmos	 as	 privadas,	 uma	 reflexão	 deveria	 partir	
delas,	juntamente	com	a	sociedade	civil	e	associações.

A	experiência	do	setor	elétrico	quando	da	criação	do	Novo	
Modelo é um exemplo a ser lembrado. Houve praticamente 

um ano de discussões prévias com ampla adesão que 

culminaram	com	as	MPs	144	e	145,	de	outubro	de	2003.	
De	exemplo	negativo,	temos	a	MP	579/12,	cuja	discussão	
prévia	 foi	 curta	 e	 circunscrita	 a	 agentes	 de	 mercado,	 
em	sua	maioria	eletrointensivos,	e,	portanto,	interessados	
em	redução	de	tarifas.	O	barato	saiu	caro,	e	a	redução	de	
18%	em	2013	foi	sucedida	por	aumentos	 tarifários	41%	
acima	da	inflação	de	2014	a	2018.

A	 solução	 proposta	 é	 a	 simplificação	 dos	 processos	 e	
a	 não	 concentração	 de	 responsabilidade	 na	 Agência	
Nacional	 de	 Águas	 (ANA)	 ou	 a	 criação	 de	 arcabouço	
regulatório	e	plano	de	saneamento	federais.

[...].

Em	segundo	 lugar,	deve-se	repensar	a	proposta	de	se	
criar um plano de saneamento nacional como norte para 

planos	municipais.	Essa	 abordagem	centralizada	 pode	

desconsiderar	 aspectos	 locais	 como	 características	
socioeconômicas	 do	 consumidor,	 estrutura	 dos	 ativos,	
distância	 a	 fontes	 de	 captação	 de	 água,	 topografia,	
restrições	 ambientais,	 entre	 outros.	 Enfim,	 não	
necessariamente	 uma	 parametrização	 centralizada	 no	
âmbito	 federal	 tornaria	 o	 processo	 mais	 eficiente	 ou	
atinente	às	características	locais.

Em	 terceiro	 lugar,	 por	 que	 não	 permitir	 que	 cada	
município	 baseie	 seu	 arcabouço	 regulatório	 em	
melhores	 práticas	 existentes	 e	 regras	 simplificadas	 de	
atualização	de	 tarifas,	qualidade	e	metas	de	cobertura	
dos	 serviços,	 além	 de	 penalidades	 claras	 e	 objetivas	
pelo não cumprimento destas?

Em	 quarto	 lugar,	 a	 criação	 de	 uma	 cartilha	 de	 regras	
de	 licitação	para	 auxiliar	municípios	 seria	 um	começo.	 
Os	dois	outros	pilares,	regulação	e	plano	de	saneamento,	
poderiam	 ser	 disponibilizados	 por	 instituições	
independentes.	 Dessa	 forma,	 o	 processo	 seria	
parametrizado	 de	 maneira	 simples,	 descentralizada	 e	
com custo baixo.

Investir	 em	 saneamento	 é	 processo	 civilizatório.	 
Não	 há	 necessidade	 de	 se	 trazer	 complexidades,	
quando	regras	e	melhores	práticas	já	existem	e	podem	
nortear	 prefeituras	 a	 melhorar	 a	 condição	 de	 vida	 de	
seus	habitantes	sem	uma	mão	visível	da	União.

PIRES,	Adriano.	Saneamento nada básico. Aesbe. 

Associação	Brasileira	das	Empresas	Estaduais	de	
Saneamento.	Disponível	em:	https://aesbe.org.br/novo/opiniao-

artigo-saneamento-nada-basico/.	 
Acesso	em:	27	ago.	2022.

QUESTÃO 1

O	 propósito	 comunicativo	 do	 texto	 “Saneamento	 nada	
básico”	é

A) discutir	 os	 problemas	 enfrentados	 pelo	 Brasil	
acerca	 do	 saneamento	 básico,	 apontando	
causas	e	possíveis	soluções	para	a	questão.	

B)	 divulgar	os	problemas	relativos	ao	saneamento	
básico	 no	 Brasil,	 sem	 entrar	 no	 mérito	 da	
culpabilização	e	das	possíveis	intervenções.

C) explicar	 a	 situação	 atual	 do	 Brasil	 no	 que	 se	
refere	 ao	 saneamento	 básico,	 expondo	 dados	
estatísticos	e	esclarecendo	as	normas	relativas	
ao tema.

D)	 informar	 os	 desafios	 do	 Brasil	 em	 relação	 ao	
saneamento	 básico,	 apresentando	 também	
os	pontos	em	que	o	país	 já	avançou	dentro	da	
temática.

QUESTÃO 2

No	texto,	o	autor	não	apresenta	como	causa	do	pouco	
avanço	 do	 Brasil	 em	 relação	 ao	 desenvolvimento	 do	
saneamento	básico

A) a	 responsabilidade	 dada	 aos	 municípios	 pelos	
serviços	de	saneamento.

B)	 a	dificuldade	dos	municípios	de	criar	planos	de	
saneamento.

C) os	precários	conjuntos	de	leis	relativos	ao	tema	
nos	municípios.

D)	 a	 impossibilidade	 de	 aprovar	 financiamentos	 e	
licenças	para	obras.
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QUESTÃO 3

Assinale	a	alternativa	em	que	a	oração	em	destaque	não	
exerce	a	função	sintática	apresentada	entre	parênteses.

A) “As	 condições	 que não permitiram o 
desenvolvimento pleno do saneamento 
básico no país	continuam	presentes.”	–	(adjunto	
adnominal)

B)	 “Em	 primeiro	 lugar,	 é	 preciso	 que a reflexão 
sobre o marco regulatório ocorra 
previamente.”	–	(sujeito)

C) “Apresento	 possíveis	 soluções	para contribuir 
com o debate.”	–	(adjunto	adverbial	consecutivo)

D)	 “Não	 há	 necessidade	 de se trazer 
complexidades	[...].”	–	(complemento	nominal)	

QUESTÃO 4

Em	relação	às	escolhas	estilísticas	do	texto	I,	analise	as	
afirmativas	a	seguir.

I. Há	 alternância	 de	 tempos	 verbais:	 o	 uso	
pretérito	 perfeito	 do	 indicativo	 predomina,	 mas	
é	acompanhado	em	alguns	trechos	pelo	uso	do	
tempo	presente,	sempre	com	valor	de	passado.

II. A escolha das palavras utilizadas no texto revela 

o	 uso	 da	 variedade	 social	 da	 língua,	 uma	 vez	
que	 a	 norma-padrão	 predominante	 no	 texto	 é	
coerente	com	o	veículo	de	publicação.

III. Há	predominância	do	uso	da	voz	ativa	do	verbo,	
com	algumas	ocorrências	da	voz	passiva.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	III,	apenas.
B)	 II	e	III,	apenas.
C) I	e	II,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 5

Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão 

destacada no trecho é usada como recurso coesivo 

referencial:

A) “Logo,	 criar	 arcabouço	 regulatório,	 planos	 de	
saneamento	 e	 licitar	 concessões	 é	 uma	 tarefa	
[...].”

B)	 “Em segundo lugar,	 deve-se	 repensar	 a	
proposta de se criar um plano de saneamento 

nacional	[...].”
C) “As	 duas	medidas	 provisórias	 de	 2018	 e	 2019	

(844	 e	 868)	 tiveram	 vício	 de	 origem,	pois não 

foram	fruto	de	uma	discussão	prévia	[...]”
D)	 “De	 exemplo	 negativo,	 temos	 a	 MP	 579/12,	

cuja	 discussão	prévia	 foi	 curta	e	 circunscrita	a	
agentes	de	mercado	[...].”

QUESTÃO 6

As	 relações	 entre	 as	 palavras	 se	 constituem	 como	
recurso	para	a	elaboração	de	períodos	mais	ou	menos	
complexos e detalhados. 

Releia o trecho do texto I:

“As	condições	que	não	permitiram	o	desenvolvimento 

pleno	 do	 saneamento	 básico	 no	 país	 continuam	
presentes: volume	 incipiente	 de	 investimentos,	
ausência	 de	 planejamento	 adequado,	 experiências 

malsucedidas	 de	 gestão	 e	 dificuldade para obter 

financiamentos	e	licenças	para	obras.”

Em	 relação	 aos	 determinantes	 dos	 substantivos	
destacados,	analise	as	afirmativas	a	seguir.

I. Apenas um substantivo em destaque é 

determinado	por	uma	oração	subordinada.
II. Quatro	 dos	 cinco	 substantivos	 têm	 como	

determinante	 uma	 locução	 adjetiva.	 Para	 cada	
um	deles	há	uma	locução	adjetiva	diferente.

III. Os	 determinantes	 são	 usados,	 nesse	 trecho,	
como	estratégia	de	manifestação	de	opinião.

Está(ão)	correta(s)	a(s)	afirmativa(s)

A) I,	apenas.
B)	 I	e	II,	apenas.
C) I,	II	e	III.
D)	 III,	apenas.

QUESTÃO 7

As	expressões	destacadas	apresentam	a	mesma	função	
morfossintática,	exceto	em:

A) “As	 duas	medidas	 provisórias	de 2018 e 2019 

(844	e	868)	tiveram	[...].”
B)	 “No Brasil,	as	primeiras	 iniciativas	remontam	a	

1561.”
C) “[...]	 investimentos	em	saneamento	no	país	em 

2017	[...].”
D)	 “Mas	 pouco	 se	 avançou	 desde a criação do 

marco regulatório.”

QUESTÃO 8

Releia	a	seguinte	passagem,	observando	o	uso	de	“se”,	
em destaque.

Em	segundo	lugar,	deve-se	repensar	a	proposta	[...].

Assinale	 a	 alternativa	 em	 que	 o	 “se”	 destacado	 tenha	
a	 mesma	 função	 que	 aquela	 apresentada	 no	 período	
anterior.

A) Precisa-se	de	novas	normas	que	regulamentem	
a	promoção	do	saneamento	básico.

B)	 Fala-se	 muito	 em	 resolver	 o	 problema,	 mas	
pouco se concretiza.

C) Sugerem-se	 intervenções	 advindas	 da	 área	
política	e	econômica.

D)	 Necessita-se	buscar	soluções	a	curto	prazo	para	
a questão em debate.
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QUESTÃO 9

Releia	o	trecho	a	seguir,	observando	o	verbo	destacado.
“De	 acordo	 com	 o	 Sistema	Nacional	 de	 Informações	
de	 Saneamento	 (SNIS),	 dados	 de	 2017,	 83,5%	 da	
população	 brasileira	 tinham	 acesso	 à	 água	 tratada	
[...].”

Na	passagem	anterior,	o	verbo	em	destaque	é	transitivo	
direto. 

Assinale a alternativa em que o verbo não possua a 

mesma	 classificação,	 quanto	 à	 transitividade,	 que	 o	
verbo destacado no trecho anterior.

A) “Desde	a	antiguidade,	existe	preocupação	com	
o	saneamento	básico.”	

B)	 “Destas,	 somente	a	última	apresentou	 alguma	
evolução	desde	o	Plano	Nacional	[...].”

C) “Houve praticamente um ano de discussões 

prévias	com	ampla	adesão	[...].”
D)	 “[...]	 a	 proposta	 de	 se	 criar um plano de 

saneamento	nacional	como	norte	[...].”

QUESTÃO 10

Releia	a	passagem	a	seguir:

“Logo,	criar	arcabouço	regulatório,	planos	de	saneamento	
e	licitar	concessões	é	uma	tarefa	hercúlea	para	a	gama	
de	5.570	municípios	existentes.”

A	 palavra	 destacada	 poderia	 ser	 substituída,	 sem	
prejuízo	de	sentido,	por

A) débil.

B)	 gigantesca.
C) pertinente.

D)	 poderosa.

INSTRUÇÃO: Leia	o	texto	II	a	seguir	para	responder	às	
questões de 11 a 13.

TEXTO II

Novo Marco Legal do Saneamento já gerou mais de 
R$ 70 bilhões em investimentos

Sancionada em 2020, legislação permitiu a atração de 

recursos para o setor com a realização de nove leilões 

de concessão durante o período

O	 novo	 Marco	 Legal	 do	 Saneamento,	 sancionado	
em	 julho	 de	 2020,	 já	 gerou	 cerca	 de	 R$	 72,2	 bilhões	
em	 investimentos	 para	 o	 setor,	 segundo	 informações	
do	 Ministério	 do	 Desenvolvimento	 Regional	 (MDR).	 
Em	menos	de	dois	anos,	foram	garantidos	recursos	com	
a	realização	de	nove	 leilões	de	concessão	de	serviços	
sob	as	regras	da	nova	legislação.

Ao	 todo,	 19,3	milhões	 de	 pessoas	 foram	 beneficiadas	
em	 212	 municípios	 com	 as	 licitações,	 que	 ocorreram	
nos	 estados	 de	Alagoas,	 Espírito	 Santo,	 Mato	 Grosso	
do	Sul,	Amapá,	Rio	de	Janeiro,	e	nas	cidades	do	Crato,	 
no	Ceará,	e	São	Simão,	em	Goiás.

O	 objetivo	 do	 Marco	 Legal	 do	 Saneamento	 é	 que,	 
até	2033,	99%	da	população	brasileira	 tenha	acesso	a	
água	 potável	 e	 90%	 a	 tratamento	 e	 coleta	 de	 esgoto.	
Segundo	relatório	do	Instituto	Trata	Brasil	(ITB),	divulgado	

neste	 mês,	 cerca	 de	 100	 milhões	 de	 brasileiros	 não	
dispõem	de	rede	de	coleta	de	esgoto,	e	35	milhões	não	
têm	acesso	a	água	tratada.	O	levantamento	mostra	que	
somente	31,78%	das	pessoas,	nos	20	piores	municípios,	
são	 abastecidas	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	 nos	 
20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%.

Quando	analisado	o	critério	de	acesso	a	redes	de	água	
potável,	99,07%	da	população	das	20	melhores	cidades	
tem	 acesso	 ao	 recurso,	 contra	 82,52%	 da	 população	
entre	os	20	piores	municípios	com	o	serviço.	

A	 legislação	 do	Marco	 Legal	 também	 definiu	 regras	 a	
serem	 cumpridas	 pelos	 municípios	 e	 prestadores	 de	
serviços	 em	 relação	 à	 drenagem	 urbana	 e	 ao	manejo	
de	 resíduos	 sólidos	 urbanos.	 “A	 lei	 traz	 regras	 claras	
e	 dá	 segurança	 jurídica,	 possibilitando	 a	 atração	 de	
investidores.	 Precisamos	 de	 cerca	 de	 R$	 500	 bilhões	
a	 R$	 700	 bilhões	 em	 10	 anos	 para	 universalizar	 os	
serviços.	Mas	só	conseguiremos	chegar	a	esses	valores	
com	recursos	públicos	e	privados”,	afirmou	o	ministro	do	
Desenvolvimento	Regional,	Rogério	Marinho.

Somente	 em	 2021,	 o	 setor	 de	 saneamento	 básico	 no	
Brasil	garantiu	quase	R$	42,8	bilhões	em	investimentos,	
de acordo com a pasta. Os leilões de concessões 

de	 serviços	 realizados	 no	 período	 garantiram	 
R$	37,7	bilhões	em	recursos.
JULIÃO,	Fabrício.	Novo	Marco	Legal	do	Saneamento	já	gerou	
mais	de	R$	70	bilhões	em	investimentos.	CNN Brasil. CNN 

Brasil	Business.	1	abr.	2022.	Disponível	em:	https://www.
cnnbrasil.com.br/business/novo-marco-legal-do-saneamento-
ja-gerou-mais-de-r-70-bilhoes-em-investimentos/. Acesso em: 

27	ago.	2022.

QUESTÃO 11

O	texto	“Novo	Marco	Legal	do	Saneamento	já	gerou	mais	
de	 R$	 70	 bilhões	 em	 investimentos”	 é	 compreendido,	
quanto	ao	gênero	textual,	como

A) artigo	de	opinião,	devido	ao	caráter	argumentativo	
das	 informações	apresentadas,	como	a	citação	
de autoridade.

B)	 editorial,	 posto	 que	 apresenta	 a	 opinião	 do	
veículo	de	comunicação	onde	foi	publicado.

C) notícia,	uma	vez	que	seu	propósito	é	informar	de	
maneira	objetiva,	sem	juízos	de	valor.

D)	 reportagem,	 dado	 que	 aprofunda	 em	 um	
determinado	assunto	trazendo	informações	mais	
acuradas.

QUESTÃO 12

O texto publicado no site	da	CNN	Brasil	apresenta	função

A) apelativa	da	linguagem.
B)	 referencial	da	linguagem.
C) fática	da	linguagem.
D)	 metalinguística	da	linguagem.
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QUESTÃO 13

Releia	 os	 trechos	 a	 seguir	 e	 a	 reescrita	 referente	 a	 
cada um:

I. “O	 levantamento	 mostra	 que	 somente	 31,78%	
das	 pessoas,	 nos	 20	 piores	 municípios,	 são	
abastecidas	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	
nos	20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%.”	 
–	O	levantamento	mostra	que	somente	31,78%	
das	 pessoas,	 nos	 20	 piores	 municípios,	 
é	 abastecida	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	
nos	20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%

II. “Os	leilões	de	concessões	de	serviços	realizados	
no	 período	 garantiram	 R$	 37,7	 bilhões	 em	
recursos.”	–		O	leilão	de	concessões	de	serviços	
realizados	no	período	garantiram	R$	37,7	bilhões	
em recursos.

Em	 relação	 à	 concordância	 verbal,	 a	 reescrita	 dos	
trechos é

A) inadequada em ambos os casos.

B)	 adequada apenas em I.

C) adequada apenas em II.

D)	 adequada em ambos os casos.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa em que o pronome relativo se 

apresenta	de	forma	incorreta.

A) São muitas as leis sobre as quais eles devem 

estudar.

B)	 Há	 muitos	 projetos	 cuja	 eficiência	 verifica-se	
apenas	na	prática.

C) O	 projeto	 de	 lei	 será	 modificado	 tantas	 vezes	
quanto	forem	necessárias.

D)	 As	 normas	 com	 que	 o	 funcionário	 deve	 se	
comprometer estão no estatuto da empresa.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que as palavras tenham 

sido	 acentuadas	 considerando	 as	mesmas	 regras	 que	
levou ao acento em repórter,	 desânimo,	 escarcéu, 
respectivamente.

A) abdômen,	fórceps,	rodapés.
B)	 pôster,	mágica,	Ilhéus.
C) cônsul,	empírico,	papéis.
D)	 caráter,	silêncio,	céu.	

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

TEXTO I

“Tempo	 afora,	 nos	 períodos	 colonial,	 provincial,	
república	até	mais	ou	menos	15	anos	atrás,	a	generosa	
cucurbitácea	era	alimento	de	pouca	valia,	 embora	 sua	
exuberante	 produção.	 Desprezada	 por	 boa	 parte	 da	
gente	de	paladar	refinado,	era	considerada	“comida	de	
porco”,	é	de	se	admirar	a	ojeriza	que	o	contagense,	com	
raras	 exceções	 no	 passado,	 nutria	 pelo	 cognome	 das	
Abóboras	[...].	Ora,	era	comum	que	os	viajantes,	tropeiros	
que	se	dirigiam	à	 região	das	Minas,	 se	preocupassem	 
com a semeadura e o plantio de sementes de alimentos: 

feijão,	milho,	mandioca,	abóbora,	ao	longo	dos	caminhos	
percorridos	 por	 eles.	 Era	 uma	 forma	 de	 garantir	 o	
sustento,	 driblando	 a	 fome	 que	 rondava	 os	 trechos	
em	 direção	 à	 zona	 de	 mineração,	 problema	 sério	 de	
abastecimento	 na	 região	 das	 minas.	 A	 formação	 de	
pequenas	 roças	 era	 a	 garantia	 de	 alimentação	 para	
aqueles	 tropeiros,	 viajantes,	 transeuntes	 em	geral	 que	
se	dirigiam	a	Vila	Rica	e	região.”

PREFEITURA	DE	CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	
Educação	e	Cultura.	Atlas Escolar, Histórico, Geográfico 
e Cultural do Município de Contagem, Estado de Minas 

Gerais.	Contagem,	2009.	p.	15-16.	Disponível	em:	https://www.
contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/atlascontagem.pdf.	

Acesso em: 19 dez. 2022.

TEXTO II

15ª edição do “Festival Gastronômico das 
Abóboras” é realizada em Contagem

[...]

O	 Festival	 Gastronômico	 de	 Abóboras	 teve	 início	 em	
2007,	 com	 o	 objetivo	 de	 promover	 o	 protagonismo	 da	
população	idosa.	Os	grupos	de	convivência	se	reuniam	
nos	Centros	de	Referência	de	Assistência	Social	(CRAS),	
para	desenvolver	receitas	feitas	com	abóbora.

G1.	15ª	edição	do	‘Festival	Gastronômico	das	Abóboras’	
é	realizada	em	Contagem.	G1.	Minas	Gerais.	Disponível	

em:	https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/o-que-fazer-em-
belo-horizonte/noticia/2022/08/26/15a-edicao-do-festival-

gastronomico-das-aboboras-e-realizada-em-contagem.ghtml.	
Acesso	em:	28	ago.	2022.

Em	Contagem,	tem	se	tornado	tradição	a	realização	do	
Festival	Gastronômico	das	Abóboras,	que	faz	referência

A) à	 agricultura	 familiar,	 que,	 com	 o	 cultivo	 de	
abóboras,	 incentiva	 a	 população	 idosa	 a	 se	
manter	 ativa,	 tanto	 na	 produção	 quanto	 na	
cultura	do	município.

B)	 à	produção	agrícola	de	Contagem,	que	 tem	no	
cultivo	de	abóbora	um	produto	de	destaque	do	
setor	econômico	municipal.

C) a	um	dos	mitos	sobre	a	fundação	de	Contagem,	
aludindo	à	região	como	sendo	um	dos	pontos	de	
alimentação	de	viajantes	que	se	dirigiam	para	a	
região	de	mineração.

D)	 ao	cultivo	de	abóboras,	destinadas	à	alimentação	
do	 gado	 que	 vinha	 da	 Bahia	 para	 as	 Minas,	 
já	que	Contagem	se	situava	no	Caminho	Geral	
do Sertão.
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QUESTÃO 17

CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Cultura.	Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do Município de 
Contagem, Estado de Minas Gerais.	Contagem,	2009.	p.	22.	Disponível	em:	https://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/

atlascontagem.pdf.	Acesso	em:	19	dez.	2022.

No	momento	atual,	as	manifestações	afroculturais	no	município	de	Contagem	são	expressivas	e	têm	origem	

A) nas	características	econômicas	coloniais	da	região,	que	demandavam	o	trabalho	escravo.		
B)	 no	respeito	às	expressões	étnico-identitárias	definidas	pelo	Estatuto	da	Igualdade	Racial.	
C) nos	investimentos	públicos,	objetivando	projetar	a	cidade	no	cenário	cultural	nacional.
D)	 nos	dados	do	censo	de	2010/IBGE,	indicando	que	a	maioria	da	população	da	cidade	é	negra.

QUESTÃO 18

O	Questionário	Básico	da	pesquisa	conta	com	26	questões	e	investiga	as	principais	características	do	domicílio	e	dos	
moradores.	Além	disso,	uma	parcela	dos	domicílios	é	selecionada	para	responder	ao	questionário	da	Amostra,	que	conta	
com	77	questões.	A	investigação	nos	domicílios	selecionados,	efetuada	por	meio	do	Questionário	da	Amostra,	inclui,	além	
dos	quesitos	presentes	no	Questionário	Básico,	outros	mais	detalhados,	bem	como	quesitos	sobre	temas	específicos:	
características	 dos	 domicílios,	 identificação	 étnico-racial,	 nupcialidade,	 núcleo	 familiar,	 fecundidade,	 religião	 ou	 culto,	
deficiência,	migração	interna	ou	internacional,	educação,	deslocamento	para	estudo,	trabalho	e	rendimento,	deslocamento	
para	trabalho,	mortalidade	e	autismo.
IBGE.	O que é.	Censo	Demográfico.	Disponível	em:	https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-2020-censo4.

html?=&t=o-que-e.	Acesso	em:	15	ago.	2022.

Assinale	a	alternativa	que	apresenta	característica(s)	do	Censo	2022:

A) As	informações	do	Censo	permitem	a	produção	de	retrato	geral	da	sociedade	brasileira,	o	que	pode	subsidiar	a	
produção	de	políticas	públicas	específicas.

B)	 Campanhas	de	divulgação	do	Censo	se	prestam	a	sensibilizar	os	cidadãos	a	receber	e	atender	aos	recenseadores,	
uma	vez	que	a	participação	é	facultativa.

C) Dado	o	tamanho	da	população	brasileira	e	a	dificuldade	de	acesso	a	determinadas	localidades	do	país,	o	Censo	
é	realizado	por	amostragem	simples.

D)	 Para	 garantir	 um	padrão	 único	 para	 a	 coleta	 de	 dados,	 todos	 os	 75	milhões	 de	 domicílios	 brasileiros	 devem	
responder	ao	mesmo	questionário.
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QUESTÃO 19

Os aditivos industriais usados para tornar os 

ultraprocessados	 mais	 palatáveis	 também	 os	 tornam	
mais	 baratos,	 práticos	 e	 acessíveis	 [...].	 “As	 pessoas	
mais pobres estão comendo comida de baixa qualidade 

porque	é	mais	barato”,	diz	o	 [...]	ex-secretário	nacional	
de	Segurança	Alimentar	e	Nutricional.

[...]

Além	 das	 doenças	 crônicas	 relacionadas	 ao	 excesso	
de	 peso,	 muitas	 crianças	 com	 obesidade	 –	 incluindo	
os	níveis	mais	severos	–	não	escapam	da	desnutrição.	
Não	 porque	 elas	 não	 têm	 o	 que	 comer,	 mas	 porque	
as dietas baseadas majoritariamente em produtos 

ultraprocessados costumam ser pobres em nutrientes 

essenciais.	[...]
LICHOTTI,	Camille.	“Espoca-bucho”	com	salsicha,	receita	pra	

ficar	doente	de	comida.	Revista Piauí. Folha de S. Paulo.  

28	jul.	2022.	Disponível	em:	https://piaui.folha.uol.com.br/
espoca-bucho-salsicha-receita-ficar-doente-de-comida/.	 

Acesso	em:	2	ago.	2022.

A	reportagem	indica	o	quadro	de	saúde	de	crianças	no	
Brasil,	sugerindo	que

A) a	 alimentação	 à	 base	 de	 ultraprocessados	
pode estar relacionada ao quadro de obesidade  

entre	crianças.
B)	 a	obesidade	infantil,	se	por	um	lado	indica	sinais	

de	 doenças	 crônicas,	 por	 outro	 mostra	 que	 a	
desnutrição	nessa	faixa	etária	está	sob	controle.

C) a	 oferta	 de	 alimentos	 ultraprocessados	 é	 um	
meio	de	combate	à	fome,	já	que,	por	serem	mais	
baratos,	 são	 de	 fácil	 consumo	 pela	 população	
mais pobre.

D)	 os alimentos ultraprocessados mais baratos 

recebem	 recomendação	 médica	 por	 serem	
mais	 palatáveis,	 facilitando	 sua	 aceitação	 
por	crianças.	

QUESTÃO 20

Contagem	 possui	 muitos	 bens	 tombados	 que,	 ao	 se	
tornarem	 patrimônio	 oficial,	 recebem	 proteção	 jurídica	
especial,	considerando	a	sua	função	social.	Entre	esses	
bens	 materiais,	 está	 o	 prédio	 que	 foi	 construído	 na	
década	de	1950	para	abrigar	o	Seminário	São	José	da	
Ordem	dos	Carmelitas,	onde	atualmente	está	o(a)

A) Biblioteca	Pública	Municipal	Doutor	Edson	Diniz.
B)	 Casa da Cultura Nair Mendes Moreira.

C) Prédio	Administrativo	da	Itaú.
D)	 Prefeitura	Municipal	de	Contagem.

QUESTÃO 21

Síndrome de burnout

Desde	 1º	 de	 janeiro,	 a	 síndrome	 passou	 a	 ser	
considerada	 doença	 ocupacional,	 após	 ser	 incluída	
na	 Classificação	 Internacional	 de	 Doenças	 (CID)	 da	
Organização	 Mundial	 da	 Saúde	 (OMS).	 Na	 prática,	
significa	que	os	acometidos	agora	possuem	os	mesmos	
direitos	 trabalhistas	 e	 previdenciários	 assegurados	 no	
caso	das	demais	doenças	relacionadas	ao	emprego.

SALES,	Amanda.	Síndrome	de	burnout	[...].	G1.	Distrito	
Federal.	DF,	14	ago.	2022.	Disponível	em:	l1nq.com/zzxMS.	

Acesso	em:	22	ago.	2022.

A	 classificação	 da	Síndrome	 de	 burnout	 como	 doença	
ocupacional se explica porque

A) é	 uma	 doença	 resultante	 da	 instabilidade	 no	
emprego,	 em	 decorrência	 das	 medidas	 de	
isolamento social por causa da pandemia da 

Covid-19.
B)	 é	 uma	 enfermidade	 de	 natureza	 psicológica,	 

que	se	desenvolve	em	situações	de	esgotamento	
provocado em ambiente de trabalho.

C) é	 uma	 síndrome	de	mulheres	 que,	 submetidas	
à	 dupla	 jornada,	 comprovadamente,	 recebem	
menos que os homens para desempenhar as 

mesmas	funções.
D)	 é	 um	 mal	 que	 afeta	 pessoas	 em	 cargos	 de	

chefia	superior,	que	se	sentem	psicologicamente	
pressionadas	 para	 comandar	 grandes	 equipes	
de subordinados.

QUESTÃO 22

O	Centro	Industrial	de	Contagem,	CINCO,	foi	criado	com	
o	objetivo	de	expandir	o	parque	fabril	da	cidade.	

“O	 CINCO	 propiciaria	 ao	 município	 de	 Contagem	
participar	 ativamente	 da	 condução	 do	 seu	 processo	
de	 industrialização,	 papel	 até	 então	 representado	 pelo	
Estado.	[...]”	

CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Cultura.	
Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do 
Município de Contagem, Estado de Minas Gerais. 

Contagem,	2009.	p.	27.	Disponível	em:	https://www.contagem.
mg.gov.br/arquivos/comunicacao/atlascontagem.pdf.	 

Acesso em: 19 dez. 2022.

A	criação	do	CINCO

A) atendeu	 aos	 reclames	 da	 população	 vizinha	 à	
Cidade	Industrial,	contrária	aos	altos	índices	de	
poluição	industrial.

B)	 deu	 a	 Contagem	 o	 status de maior centro 

industrial	do	estado,	com	o	PIB	majoritariamente	
proveniente	do	setor	secundário.

C) foi	 baseada	 na	 lógica	 urbana	 da	 planta	 do	
distrito	industrial	da	cidade	de	Camberra,	capital	 
da	Austrália.

D)	 resultou	 do	 interesse	 da	 expansão	 da	 área	
industrial	e	dos	benefícios	fiscais	proporcionados	
pela	criação	do	ICM.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 23

Segundo	 a	 Lei	 Orgânica,	 ao	 Município	 Contagem	
compete	 prover	 tudo	 quanto	 diga	 respeito	 ao	 seu	
peculiar	 interesse	 e	 ao	 bem-estar	 de	 sua	 população,	 
cabendo-lhe,	 privativamente,	 as	 seguintes	 atribuições,	
exceto:

A) Legislar	sobre	assuntos	de	interesse	local.
B)	 Regulamentar	as	disposições	e	o	uso	dos	bens	

públicos	de	uso	especial.
C) Criar	guarda	municipal	para	proteção	dos	bens,	

serviços	e	instalações	municipais.
D)	 Estabelecer	e	impor	penalidade	por	infração	de	

suas	leis	e	regulamentos.

QUESTÃO 24

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	as	regras	previstas	
na	 Lei	 Orgânica	 do	 Município	 de	 Contagem	 sobre	 a	
Câmara	Municipal	 e	 assinale	 com	V	 as	 verdadeiras	 e	
com	F	as	falsas.

	 		 )( A	 Câmara	 Municipal	 reunir-se-á	 em	 sessão	
ordinária,	 independentemente	 de	 convocação,	
no	período	de	1º	 de	 fevereiro	 a	 30	de	 junho	e	
de	1º	de	agosto	a	15	de	dezembro	de	cada	ano.

	 		 )( O presidente da Câmara participa somente nas 

votações	 secretas	 e,	 quando	 houver	 empate,	
nas	votações	públicas.

	 		 )( O	 secretário	 pode	 comparecer	 à	Câmara	 ou	 a	
qualquer	de	suas	Comissões,	por	sua	 iniciativa	
e	 após	 entendimento	 com	 a	Mesa,	 para	 expor	
assunto de relevância de sua Secretaria.

	 		 )( É	assegurado	o	uso	da	palavra	a	representantes	
populares,	 na	 Tribuna	 da	 Câmara,	 durante	
as	 reuniões,	 na	 forma	 e	 nos	 casos	 definidos	 
pelo	Regimento.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 25

Segundo	o	artigo	57	do	Regimento	 Interno	da	Câmara	
Municipal	 de	 Contagem,	 não	 é	 uma	 modalidade	 de	
reunião prevista:

A) As	 extraordinárias,	 que	 se	 realizam	 em	 dia	 ou	
hora	diferentes	dos	fixados	para	as	ordinárias.

B)	 As	 especiais,	 que	 se	 realizam	 para	 a	 eleição	
da	Mesa	 ou	 para	 a	 exposição	 de	 assuntos	 de	
relevante	interesse	público.

C) As	comunitárias,	realizadas	em	bairros	e	distritos	
do	município,	com	caráter	oficial	e	ordinário.

D)	 As	solenes,	que	se	realizam	para	compromisso	
e	posse	dos	vereadores,	prefeito	e	vice-prefeito,	 
e	para	comemorações	ou	homenagens.

QUESTÃO 26

De	 acordo	 com	 o	 Regimento	 Interno	 da	 Câmara	
Municipal	de	Contagem,	à	Comissão	de	Administração	
e	Serviços	Públicos	compete	examinar	e	emitir	parecer	
sobre	a	seguinte	matéria:

A) Política	e	desenvolvimento	urbano-rural.
B)	 Programas	 governamentais	 de	 interesse	 

da mulher.

C) Aplicação	 de	 recursos	 destinados	 à	 área	 
da	saúde.

D)	 Política	de	desenvolvimento	científico,	pesquisa,	
difusão	e	capacitação	tecnológicas.

QUESTÃO 27

Com	 base	 nas	 regras	 previstas	 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 incorreta.

A) Por	motivo	de	crença	religiosa	ou	de	convicção	
filosófica	 ou	 política,	 nenhum	 servidor	 poderá	
ser	privado	de	quaisquer	de	seus	direitos,	sofrer	
discriminação	 em	 sua	 vida	 funcional,	 nem	 se	
eximir do cumprimento de seus deveres.

B)	 O	plano	de	previdência	 social	 do	 servidor	 será	
custeado	 com	 produto	 da	 arrecadação	 de	
contribuições	sociais	obrigatórias	dos	servidores	
dos	poderes	do	município,	das	autarquias	e	das	
fundações	públicas.

C) O	 auxílio-natalidade	 é	 devido	 à	 servidora,	 
por	motivo	 de	 nascimento	 de	 filho,	 em	quantia	
equivalente	a	um	vencimento	mínimo	do	plano	
de	carreira,	salvo	no	caso	de	natimorto.

D)	 Em	caso	de	falecimento	de	servidor	em	serviço	
fora	 do	 local	 de	 trabalho,	 inclusive	 no	 exterior,	
as	despesas	de	transporte	do	corpo	correrão	à	
conta	 dos	 recursos	 do	município,	 autarquia	 ou	
fundação	pública.

QUESTÃO 28

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	 competência	 do	 Chefe	 da	
Escola	do	Legislativo

A) coordenar	a	capacitação	de	agentes	políticos	e	
servidores	 públicos	 em	 assuntos	 de	 interesse	
político-institucional.

B)	 realizar	ações	para	o	fortalecimento	da	cidadania.
C) promover atividades de pesquisa e estudos em 

temas	de	interesse	político-institucional.
D)	 gerenciar	o	acervo	e	promover	sua	conservação,	

higienização,	desinfecção	e	restauração.
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QUESTÃO 29

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	as	penalidades	previstas	na	Lei	nº	2.160/1990,	que	dispõe	sobre	o	Estatuto	dos	
Servidores	Públicos	do	Município	de	Contagem	e	dá	outras	providências,	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	
falsas.

	 		 )( Advertência	e	destituição	de	cargo	em	comissão	são	tipos	de	penalidade	disciplinares.
	 		 )( A	suspensão	será	aplicada	em	caso	de	reincidência	das	faltas	punidas	com	advertência	e	de	violação	das	demais	

proibições	que	não	tipifiquem	infração	sujeita	a	penalidade	de	demissão,	não	podendo	exceder	a	120	dias.
	 		 )( A	 demissão	 poderá	 ser	 aplicada	 em	 caso	 de	 inassiduidade	 habitual,	 de	 improbidade	 administrativa	 ou	 de	

insubordinação	grave	em	serviço.
	 		 )( Verificada	em	processo	disciplinar	acumulação	proibida,	e	provada	a	boa	fé,	o	servidor	optará	por	um	dos	cargos.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 30

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 as	 regras	 previstas	 na	 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,	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

	 		 )( A	Presidência	da	Mesa	Diretora	é	gestora	legal	dos	serviços	administrativos	da	Câmara.
	 		 )( Compõe	 a	 Procuradoria	 da	 Câmara	 a	 Procuradoria-Geral	 do	 Legislativo,	 formada	 pelo	 Procurador-Geral,	 

pelo	Procurador	Adjunto	e	pelos	Procuradores	Legislativos.
	 		 )( O	Procon	Câmara	integra	o	Sistema	Nacional	de	Defesa	do	Consumidor	–	SNDC.
	 		 )( Os	Gabinetes	Legislativos	exercerão	as	atividades	atinentes	aos	serviços	parlamentares	internos	e	externos	sob	

a	direção	do	Vereador.
Assinale	a	sequência	correta.

A) V	F	F	V
B)	 F	V	V	F
C) V	V	V	V
D)	 F F F F
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ANALISTA TÉCNICO – ANALISTA DE SISTEMAS

QUESTÃO 31

Com	relação	à	Lei	Geral	de	Proteção	de	Dados	(LGPD),	
analise	as	afirmativas	a	seguir.

I. Antes de iniciar qualquer tipo de tratamento de 

dados	pessoais,	o	agente	deve	se	certificar	de	
que	 a	 finalidade	 da	 operação	 está	 registrada	
de	forma	clara	e	explícita	e	os	propósitos	estão	
especificados	 e	 foram	 informados	 ao(à)	 titular	
dos dados.

II. O	 compartilhamento	 dentro	 da	 administração	
pública,	 no	 âmbito	 da	 execução	 de	 políticas	
públicas,	 é	 previsto	 na	 Lei	 e	 dispensa	 o	
consentimento	específico.

III. Os direitos dos titulares de dados pessoais 

devem	ser	garantidos	durante	toda	a	existência	
do tratamento dos dados pessoais realizado pelo 

órgão	ou	entidade.
Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	II,	apenas.	
B)	 I	e	III,	apenas.
C) II	e	III,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 32

Tendo	em	vista	os	tipos	de	funcionalidade	oferecidos	pelos	
sistemas	 de	 banco	 de	 dados,	 numere	 a	COLUNA	 II	 de	
acordo	 com	 a	COLUNA	 I,	 associando	 o	 tipo	 (nome)	 às	
suas	respectivas	funcionalidades.	

COLUNA I 

1. Front-end

2. Back-end

COLUNA II 

	 		 )( Controla as estruturas de acesso.

	 		 )( Consiste	em	ferramentas,	como	interface	com	o	
usuário	da	SQL.

	 		 )( Controla	a	otimização	de	consulta.

Assinale	a	sequência	correta.

A) 2 1 1

B)	 2 1 2

C) 1 2 2

D)	 1 2 1

QUESTÃO 33

O	diretório	no	sistema	operacional	Linux	que	contém os 

arquivos de dispositivo do sistema tem o nome de

A) bin.

B)	 boot.

C) etc.

D)	 dev.

QUESTÃO 34

Existem	 vários	 tipos	 de	 falhas	 que	 podem	 ocorrer	
em	um	sistema	de	banco	de	dados.	A	 falha	em	que	a	
transação	não	pode	mais	continuar	com	sua	execução	
normal,	devido	a	alguma	condição	interna,	como	entrada	
defeituosa,	dados	não	encontrados,	estouro	ou	limite	de	
recursos	ultrapassados,	tem	o	nome	de

A) Erro de disco.

B)	 Erro	de	integridade.
C) Erro	lógico.
D)	 Erro de sistema.

QUESTÃO 35

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 o	 método	 de	
desenvolvimento	 ágil	 Scrum	 e	 assinale	 com	 V	 as	
verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

	 		 )( O backlog é a lista com as prioridades dos 

requisitos	 ou	 funcionalidades	 do	 projeto	 que	
fornecem	valor	comercial	ao	cliente.

	 		 )( As sprints consistem em unidades de trabalho 

solicitadas	para	atingir	um	requisito	estabelecido	
no backlog.

	 		 )( As reuniões do Scrum são realizadas 

diariamente pela equipe Scrum e têm	duração	
média de 1 hora (60 minutos).

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 36

Com	 relação	 à	 Engenharia	 de	 Software,	 analise	 as	
afirmativas	a	seguir.

I. Requisitos	funcionais	podem	ser	descritos	como	
um	 atributo	 de	 qualidade,	 de	 desempenho,	 
de	 segurança	 ou	 como	 uma	 restrição	 geral	 
em um sistema.

II. Rastreabilidade	 é	 o	 termo	 que	 se	 refere	 ao	
mapeamento	 documentado	 entre	 os	 artefatos	
de	Engenharia	de	Software,	como	os	requisitos	
e casos de teste.

III. A	elicitação	de	requisitos	combina	elementos	de	
solução	de	problemas,	elaboração,	negociação	
e	especificação.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	II,	apenas.	
B)	 I	e	III,	apenas.
C) II	e	III,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.
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QUESTÃO 37

Numere	 a	 COLUNA	 II	 de	 acordo	 com	 a	 COLUNA	 I,	
associando as camadas de rede do modelo OSI às suas 

respectivas	funcionalidades.

COLUNA I 

1. Camada de rede

2. Camada de sessão

COLUNA II 

	 		 )( Determina	 a	 maneira	 como	 os	 pacotes	 são	
roteados	da	origem	até	o	destino.

	 		 )( Mantém	o	controle	de	diálogo	(controle	de	quem	
deve transmitir os dados em cada momento).

	 		 )( Controla	sincronização,	realizando	a	verificação	
periódica	de	longas	transmissões.

Assinale	a	sequência	correta.

A) 2 1 1

B)	 2 1 2

C) 1 2 2

D)	 1 2 1

QUESTÃO 38

Sobre	 as	 estratégias	 de	 substituição	 de	 páginas	 dos	
sistemas	 operacionais,	 assinale	 com	 V	 as	 afirmativas	
verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

	 		 )( Na	estratégia	de	substituição	de	páginas	FIFO,	
substitui-se	 a	 página	 que	 está	 no	 sistema	 há	
menos tempo.

	 		 )( Na	estratégia	de	página	menos	frequentemente	
usada,	 toma-se	 decisões	 de	 substituição	 com	
base	na	intensidade	com	que	cada	página	está	
sendo usada.

	 		 )( Na	 estratégia	 de	 substituição	 de	 páginas	 não	
usadas	 recentemente,	 a	 ideia	 é baseada em  

que	 uma	 página	 não	 usada	 recentemente	
provavelmente	será	usada	no	futuro	próximo.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 39

O	 diagrama	 da	 UML	 que	 é	 empregado	 para	 fazer	
modelagem	 de	 aspectos	 dinâmicos	 do	 sistema,	 
que	 é	 essencialmente	 um	 gráfico	 de	 fluxo	 mostrando	
a	 concorrência	 entre	 esses	 fluxos,	 bem	 como	 as	
ramificações	de	controle,	é	chamado	de

A) diagrama	de	sequência.

B)	 diagrama	de	atividades.
C) diagrama	de	comunicação.
D)	 diagrama	de	máquina	de estado.

QUESTÃO 40

Com	 relação	 ao	 diagrama	 de	 caso	 de	 uso	 da	 UML,	
analise	as	afirmativas	a	seguir.

I. Um	caso	de	uso	é	uma	descrição	de	um	conjunto	
de	subsequências	de	ações,	inclusive	variantes,	
que um sistema executa para produzir um 

resultado	de	valor	observável	por	um	ator.
II. Um ator representa um conjunto coerente 

de	 papéis	 que	 os	 usuários	 de	 caso	 de	 uso	
desempenham	quando	interagem	com	eles.

III. Um	caso	de	uso	descreve	o	que	um	sistema	faz	
(suas	 funcionalidades)	 e	 especifica	 como	 isso	
deve	ser	feito.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	II,	apenas.
B)	 I	e	III,	apenas.
C) II	e	III,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.
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REDAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS

1. A	redação	elaborada	deve	conter,	no	mínimo 15 (quinze) linhas	para	que	seja	corrigida	e	no máximo 30 (trinta) 
linhas.	Se	o	candidato	não	atingir	esse	número	mínimo	de	linhas,	a	ele	será	atribuída	nota	zero	na	Redação.

2. O	que	for	escrito	além	do	espaço	destinado	ao	candidato	para	a	Redação	(30	linhas)	não	será	corrigido,	sendo	o	
candidato	penalizado	pelos	problemas	de	compreensão	de	seu	texto	(PO,	M,	SV,	CC	e	/	ou	CP).

3. A	variante	linguística	a	ser	utilizada	na	elaboração	da	Redação	é	a	norma-padrão.
4. Na	Redação,	o	candidato	somente	poderá	registrar	seu	nome,	número	de	inscrição	ou	assinatura	em	lugar	/	campo	

especificamente	indicado,	sob	pena	de	anulação	da	sua	prova	e	consequente	eliminação	do	candidato.
5. A	folha	para	rascunho,	constante	neste	caderno	de	prova,	será	de	preenchimento	facultativo	e,	em	nenhuma	hipótese,	

o	rascunho	elaborado	pelo	candidato	será	considerado	na	correção	da	prova.
6. A	Redação	terá	valor	de	20	(vinte)	pontos,	sendo	eliminados	os	candidatos	a	que	for	atribuída	nota	zero.
7. Os	critérios	de	correção	da	Prova	de	Redação	serão	os	seguintes:

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO

ASPECTOS AVALIADOS DE ACORDO COM A NORMA-PADRÃO
TOTAL DE 
PONTOS

PONTOS 
DESCONTADOS 

POR ERRO

Pontuação,	ortografia	e	apresentação	(legibilidade,	respeito	às	margens	
e	indicação	de	parágrafos)	–	(PO) 4,0	pontos 0,25	ponto

Morfossintaxe	(morfologia	e	sintaxe)	–	(M) 4,0	pontos 0,25	ponto
Seleção	 vocabular	 (adequação	 vocabular	 e	 adequação	 à	 situação	
linguística	e	ausência	de	marca	da	oralidade)	–	(SV) 2,0	pontos 0,50	ponto

Coesão	e	coerência	(conexão	e	relação	lógica	entre	as	ideias,	assim	
como	sua	distribuição	entre	as	partes	do	texto)	–	(CC) 5,0	pontos 1,0	ponto

Compreensão	 e	 conhecimento	 do	 conteúdo	 proposto	 (relevância	
e	 propriedade	 de	 resposta	 à	 temática	 e	 ao	 tipo	 de	 gênero	 textual	 
solicitado)	–	(CP)

5,0	pontos 1,0	ponto

TOTAL 20 pontos  –

8.	 A	Redação	receberá	nota	0	(zero)	se	apresentar	uma	das	características	a	seguir:
a)	cujo	conteúdo	versar	sobre	tema	diverso	do	estabelecido;
b)	considerada	ilegível	ou	desenvolvida	em	forma	de	desenhos,	números,	versos,	com	espaçamento	excessivo	entre	
letras,	palavras	e	parágrafos,	bem	como	em	códigos	alheios	à	norma-padrão	da	Língua	Portuguesa	ou	em	idioma	
diverso;

c)	cujo	texto	apresente	qualquer	tipo	de	identificação	do	candidato;
d)	que	não	atingir	o	número	mínimo	de	15	linhas	estabelecido;
e)	que	for	redigida	fora	do	espaço	definido;
f)	que	não	for	escrita	com	caneta	esferográfica	de	tinta	azul	ou	preta;	
g)	que	tiver	uso	de	corretivos;	e
h)	que	não	assinar	ou	preencher	corretamente	os	dados	pessoais	do	caderno	definitivo	da	Prova	de	Redação.

9.	 O	candidato	somente	poderá	registrar	seu	nome,	número	de	inscrição	ou	assinatura	em	lugar	/	campo	especificamente	
indicado,	sob	pena	de	anulação	de	sua	prova	e	consequente	eliminação,	caso	realize	marcações	ou	assinatura	fora	
desses	espaços	/	campos.

10.	 Não	serão	fornecidas	folhas	adicionais	para	complementação	da	Redação,	devendo	o	candidato	limitar-se	à	única	
folha	padrão	recebida.

11.	 Não	haverá	substituição	do Caderno	de	Redação por erro do candidato.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

TEXTO I

O que é cidadania?

A	origem	da	palavra	cidadania	vem	do	 latim	civitas,	que	quer	dizer	cidade.	Na	Grécia	antiga,	considerava-se	cidadão	
aquele	nascido	em	terras	gregas.	Em	Roma	a	palavra	cidadania	era	usada	para	indicar	a	situação	política	de	uma	pessoa	
e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer.

Juridicamente,	cidadão	é	o	indivíduo	no	gozo	dos	direitos	civis	e	políticos	de	um	Estado.	Em	um	conceito	mais	amplo,	
cidadania	quer	dizer	a	qualidade	de	ser	cidadão,	e	consequentemente	sujeito	de	direitos	e	deveres.

A	relação	do	cidadão	com	o	Estado	é	dúplice:	de	um	lado,	os	cidadãos	participam	da	fundação	do	Estado,	e,	portanto,	
estão	sujeitos	ao	pacto	que	o	criou,	no	nosso	caso	a	Constituição	Federal	de	1988.	Portanto,	sendo	o	Estado	dos	próprios	
cidadãos,	os	mesmos	têm	o	dever	de	zelar	pelo	bem	público	e	participar,	seja	através	do	voto,	seja	através	de	outros	
meios,	formais	e	informais,	do	acompanhamento	e	fiscalização	da	atuação	estatal.

Ao	mesmo	tempo,	os	agentes	estatais,	como	cidadãos	investidos	de	funções	públicas,	têm	o	dever	de	atuar	com	base	nos	
princípios	da	legalidade,	impessoalidade,	moralidade	e	publicidade,	prestando	contas	de	todos	os	seus	atos.	Uma	relação	
harmoniosa	entre	as	expectativas	dos	cidadãos	e	a	atuação	estatal	é	o	ideal	a	ser	alcançado	por	qualquer	sociedade.

Mas	nem	tudo	depende	apenas	do	Estado.	O	conceito	de	cidadania	vai	muito	além,	pois	ser	cidadão	significa	também	
tomar	parte	da	vida	em	sociedade,	 tendo	uma	participação	ativa	no	que	diz	 respeito	aos	problemas	da	comunidade.	
Segundo	Dalmo	de	Abreu	Dallari:	 “A	cidadania	expressa	um	conjunto	de	direitos	que	dá	à	pessoa	a	possibilidade	de	
participar	ativamente	da	vida	e	do	governo	de	seu	povo”.

Colocar	o	bem	comum	em	primeiro	lugar	e	atuar	sempre	que	possível	para	promovê-lo	é	dever	de	todo	cidadão	responsável.	
A	cidadania	deve	ser	entendida,	nesse	sentido,	como	processo	contínuo,	uma	construção	coletiva	que	almeja	a	realização	
gradativa	dos	Direitos	Humanos	e	de	uma	sociedade	mais	justa	e	solidária.

Disponível	em:	https://www.justica.pr.gov.br/Pagina/O-que-e-Cidadania.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	[Fragmento]	

TEXTO II

CONSTITUIÇÃO	DA	REPÚBLICA	FEDERATIVA	DO	BRASIL	DE	1988

TÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO	I

DOS	DIREITOS	E	DEVERES	INDIVIDUAIS	E	COLETIVOS

Art.	6º	São	direitos	sociais	a	educação,	a	saúde,	a	alimentação,	o	trabalho,	a	moradia,	o	transporte,	o	lazer,	a	segurança,	a	
previdência	social,	a	proteção	à	maternidade	e	à	infância,	a	assistência	aos	desamparados,	na	forma	desta	Constituição.	

Disponível	em:	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	[Fragmento]
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TEXTO III

Disponível	em:	https://tribunadaimprensalivre.com/a-cidadania-e-a-condicao-do-homem-sujeito-de-direitos-e-de-obrigacoes-cidadao-
ideal-de-justica-e-de-bem-comum-por-jose-macedo/.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	

A	 partir	 da	 leitura	 dos	 textos	 motivadores	 e	 com	 base	 nos	 conhecimentos	 construídos	 ao	 longo	 de	 sua	 formação,	
REDIJA	 um	 texto	 dissertativo-argumentativo,	 em	 modalidade	 escrita	 formal	 da	 língua	 portuguesa,	 sobre	 o	 tema: 
“Como exercer a cidadania na prática diária”,	 posicionando-se	a	 respeito	 desse	assunto	 e	 respeitando	os	 direitos	
humanos.	 Selecione,	 organize	 e	 relacione,	 de	 forma	 coerente	 e	 coesa,	 argumentos	 e	 fatos	 para	 a	 defesa	 de	 seu	 
ponto de vista. 
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AO	TRANSFERIR	ESSAS	MARCAÇÕES	PARA	A	FOLHA	DE	RESPOSTAS,	
OBSERVE	AS	INSTRUÇÕES	ESPECÍFICAS	DADAS	NA	CAPA	DA	PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 

CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ANALISTA TÉCNICO – CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Código: 305

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e a Proposta de Redação.

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 e da Redação:

•	 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:

“A esperança é o sonho do homem acordado.”	Aristóteles

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,	 a	 transcrição	das	 respostas	do	Caderno	de	
Questões	da	Prova	Objetiva	(Folha	de	Respostas	e	rascunho)	para	o	Caderno	definitivo	e	a	transcrição	da	Redação	para	o	Caderno	Definitivo	
de	Redação.	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,	 
40 (quarenta) questões	 de	 múltipla	 escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 
4	 (quatro)	 alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas:	 15 (quinze) questões  

de Língua Portuguesa,	  7 (sete) questões de Conhecimentos Gerais,	 8 (oito) 

questões de Legislação,	10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos e a 

Proposta de Redação,	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

INSTRUÇÃO: Leia	o	texto	I	a	seguir	para	responder	às	
questões de 1 a 10.

TEXTO I 

Saneamento nada básico

Parametrização centralizada no âmbito federal não 

necessariamente tornaria o processo mais eficiente

Desde	 a	 antiguidade,	 existe	 preocupação	 com	 o	
saneamento	básico	[...].	No	Brasil,	as	primeiras	iniciativas	
remontam a 1561.

De	 acordo	 com	 o	 Sistema	 Nacional	 de	 Informações	
de	 Saneamento	 (SNIS),	 dados	 de	 2017,	 83,5%	 da	
população	 brasileira	 tinham	 acesso	 a	 água	 tratada,	
52,4%	tinham	acesso	a	coleta	de	esgoto,	e	apenas	46%	
dos	esgotos	do	país	são	 tratados.	O	volume	médio	de	
perdas	ainda	se	encontra	em	38,3%.

As	 condições	 que	 não	 permitiram	 o	 desenvolvimento	
pleno	 do	 saneamento	 básico	 no	 país	 continuam	
presentes:	volume	incipiente	de	investimentos,	ausência	
de	planejamento	adequado,	experiências	malsucedidas	
de	 gestão	 e	 dificuldade	 para	 obter	 financiamentos	
e	 licenças	 para	 obras.	 Destas,	 somente	 a	 última	
apresentou	alguma	evolução	desde	o	Plano	Nacional	de	
Saneamento de 1971.

Dentre	 as	 dificuldades	 de	 planejamento,	 destaca-se	
o	 fato	 de	que	a	 titularidade	dos	 serviços,	 conforme	 lei	
11.445/07,	 é	 dos	 municípios.	 Logo,	 criar	 arcabouço	
regulatório,	planos	de	saneamento	e	 licitar	concessões	
é	uma	tarefa	hercúlea	para	a	gama	de	5.570	municípios	
existentes.	O	problema	é	grande;	o	diagnóstico,	antigo.	
Mas	 pouco	 se	 avançou	 desde	 a	 criação	 do	 marco	
regulatório.	Apresento	possíveis	soluções	para	contribuir	
com o debate.

Em	 primeiro	 lugar,	 é	 preciso	 que	 a	 reflexão	 sobre	 o	
marco	regulatório	ocorra	previamente.	As	duas	medidas	
provisórias	de	2018	e	2019	(844	e	868)	tiveram	vício	de	
origem,	 pois	 não	 foram	 fruto	 de	 uma	 discussão	 prévia	
com	 os	 principais	 agentes	 setoriais.	 Se	 empresas	 dos	
estados	de	SP,	MG	e	PR	foram	responsáveis	por	45%	dos	
investimentos	em	saneamento	no	país	em	2017,	e	65%	
ao	 somarmos	 as	 privadas,	 uma	 reflexão	 deveria	 partir	
delas,	juntamente	com	a	sociedade	civil	e	associações.

A	experiência	do	setor	elétrico	quando	da	criação	do	Novo	
Modelo é um exemplo a ser lembrado. Houve praticamente 

um ano de discussões prévias com ampla adesão que 

culminaram	com	as	MPs	144	e	145,	de	outubro	de	2003.	
De	exemplo	negativo,	temos	a	MP	579/12,	cuja	discussão	
prévia	 foi	 curta	 e	 circunscrita	 a	 agentes	 de	 mercado,	 
em	sua	maioria	eletrointensivos,	e,	portanto,	interessados	
em	redução	de	tarifas.	O	barato	saiu	caro,	e	a	redução	de	
18%	em	2013	foi	sucedida	por	aumentos	 tarifários	41%	
acima	da	inflação	de	2014	a	2018.

A	 solução	 proposta	 é	 a	 simplificação	 dos	 processos	 e	
a	 não	 concentração	 de	 responsabilidade	 na	 Agência	
Nacional	 de	 Águas	 (ANA)	 ou	 a	 criação	 de	 arcabouço	
regulatório	e	plano	de	saneamento	federais.

[...].

Em	segundo	 lugar,	deve-se	repensar	a	proposta	de	se	
criar um plano de saneamento nacional como norte para 

planos	municipais.	Essa	 abordagem	centralizada	 pode	

desconsiderar	 aspectos	 locais	 como	 características	
socioeconômicas	 do	 consumidor,	 estrutura	 dos	 ativos,	
distância	 a	 fontes	 de	 captação	 de	 água,	 topografia,	
restrições	 ambientais,	 entre	 outros.	 Enfim,	 não	
necessariamente	 uma	 parametrização	 centralizada	 no	
âmbito	 federal	 tornaria	 o	 processo	 mais	 eficiente	 ou	
atinente	às	características	locais.

Em	 terceiro	 lugar,	 por	 que	 não	 permitir	 que	 cada	
município	 baseie	 seu	 arcabouço	 regulatório	 em	
melhores	 práticas	 existentes	 e	 regras	 simplificadas	 de	
atualização	de	 tarifas,	qualidade	e	metas	de	cobertura	
dos	 serviços,	 além	 de	 penalidades	 claras	 e	 objetivas	
pelo não cumprimento destas?

Em	 quarto	 lugar,	 a	 criação	 de	 uma	 cartilha	 de	 regras	
de	 licitação	para	 auxiliar	municípios	 seria	 um	começo.	 
Os	dois	outros	pilares,	regulação	e	plano	de	saneamento,	
poderiam	 ser	 disponibilizados	 por	 instituições	
independentes.	 Dessa	 forma,	 o	 processo	 seria	
parametrizado	 de	 maneira	 simples,	 descentralizada	 e	
com custo baixo.

Investir	 em	 saneamento	 é	 processo	 civilizatório.	 
Não	 há	 necessidade	 de	 se	 trazer	 complexidades,	
quando	regras	e	melhores	práticas	já	existem	e	podem	
nortear	 prefeituras	 a	 melhorar	 a	 condição	 de	 vida	 de	
seus	habitantes	sem	uma	mão	visível	da	União.

PIRES,	Adriano.	Saneamento nada básico. Aesbe. 

Associação	Brasileira	das	Empresas	Estaduais	de	
Saneamento.	Disponível	em:	https://aesbe.org.br/novo/opiniao-

artigo-saneamento-nada-basico/.	 
Acesso	em:	27	ago.	2022.

QUESTÃO 1

O	 propósito	 comunicativo	 do	 texto	 “Saneamento	 nada	
básico”	é

A) discutir	 os	 problemas	 enfrentados	 pelo	 Brasil	
acerca	 do	 saneamento	 básico,	 apontando	
causas	e	possíveis	soluções	para	a	questão.	

B)	 divulgar	os	problemas	relativos	ao	saneamento	
básico	 no	 Brasil,	 sem	 entrar	 no	 mérito	 da	
culpabilização	e	das	possíveis	intervenções.

C) explicar	 a	 situação	 atual	 do	 Brasil	 no	 que	 se	
refere	 ao	 saneamento	 básico,	 expondo	 dados	
estatísticos	e	esclarecendo	as	normas	relativas	
ao tema.

D)	 informar	 os	 desafios	 do	 Brasil	 em	 relação	 ao	
saneamento	 básico,	 apresentando	 também	
os	pontos	em	que	o	país	 já	avançou	dentro	da	
temática.

QUESTÃO 2

No	texto,	o	autor	não	apresenta	como	causa	do	pouco	
avanço	 do	 Brasil	 em	 relação	 ao	 desenvolvimento	 do	
saneamento	básico

A) a	 responsabilidade	 dada	 aos	 municípios	 pelos	
serviços	de	saneamento.

B)	 a	dificuldade	dos	municípios	de	criar	planos	de	
saneamento.

C) os	precários	conjuntos	de	leis	relativos	ao	tema	
nos	municípios.

D)	 a	 impossibilidade	 de	 aprovar	 financiamentos	 e	
licenças	para	obras.
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QUESTÃO 3

Assinale	a	alternativa	em	que	a	oração	em	destaque	não	
exerce	a	função	sintática	apresentada	entre	parênteses.

A) “As	 condições	 que não permitiram o 
desenvolvimento pleno do saneamento 
básico no país	continuam	presentes.”	–	(adjunto	
adnominal)

B)	 “Em	 primeiro	 lugar,	 é	 preciso	 que a reflexão 
sobre o marco regulatório ocorra 
previamente.”	–	(sujeito)

C) “Apresento	 possíveis	 soluções	para contribuir 
com o debate.”	–	(adjunto	adverbial	consecutivo)

D)	 “Não	 há	 necessidade	 de se trazer 
complexidades	[...].”	–	(complemento	nominal)	

QUESTÃO 4

Em	relação	às	escolhas	estilísticas	do	texto	I,	analise	as	
afirmativas	a	seguir.

I. Há	 alternância	 de	 tempos	 verbais:	 o	 uso	
pretérito	 perfeito	 do	 indicativo	 predomina,	 mas	
é	acompanhado	em	alguns	trechos	pelo	uso	do	
tempo	presente,	sempre	com	valor	de	passado.

II. A escolha das palavras utilizadas no texto revela 

o	 uso	 da	 variedade	 social	 da	 língua,	 uma	 vez	
que	 a	 norma-padrão	 predominante	 no	 texto	 é	
coerente	com	o	veículo	de	publicação.

III. Há	predominância	do	uso	da	voz	ativa	do	verbo,	
com	algumas	ocorrências	da	voz	passiva.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	III,	apenas.
B)	 II	e	III,	apenas.
C) I	e	II,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 5

Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão 

destacada no trecho é usada como recurso coesivo 

referencial:

A) “Logo,	 criar	 arcabouço	 regulatório,	 planos	 de	
saneamento	 e	 licitar	 concessões	 é	 uma	 tarefa	
[...].”

B)	 “Em segundo lugar,	 deve-se	 repensar	 a	
proposta de se criar um plano de saneamento 

nacional	[...].”
C) “As	 duas	medidas	 provisórias	 de	 2018	 e	 2019	

(844	 e	 868)	 tiveram	 vício	 de	 origem,	pois não 

foram	fruto	de	uma	discussão	prévia	[...]”
D)	 “De	 exemplo	 negativo,	 temos	 a	 MP	 579/12,	

cuja	 discussão	prévia	 foi	 curta	e	 circunscrita	a	
agentes	de	mercado	[...].”

QUESTÃO 6

As	 relações	 entre	 as	 palavras	 se	 constituem	 como	
recurso	para	a	elaboração	de	períodos	mais	ou	menos	
complexos e detalhados. 

Releia o trecho do texto I:

“As	condições	que	não	permitiram	o	desenvolvimento 

pleno	 do	 saneamento	 básico	 no	 país	 continuam	
presentes: volume	 incipiente	 de	 investimentos,	
ausência	 de	 planejamento	 adequado,	 experiências 

malsucedidas	 de	 gestão	 e	 dificuldade para obter 

financiamentos	e	licenças	para	obras.”

Em	 relação	 aos	 determinantes	 dos	 substantivos	
destacados,	analise	as	afirmativas	a	seguir.

I. Apenas um substantivo em destaque é 

determinado	por	uma	oração	subordinada.
II. Quatro	 dos	 cinco	 substantivos	 têm	 como	

determinante	 uma	 locução	 adjetiva.	 Para	 cada	
um	deles	há	uma	locução	adjetiva	diferente.

III. Os	 determinantes	 são	 usados,	 nesse	 trecho,	
como	estratégia	de	manifestação	de	opinião.

Está(ão)	correta(s)	a(s)	afirmativa(s)

A) I,	apenas.
B)	 I	e	II,	apenas.
C) I,	II	e	III.
D)	 III,	apenas.

QUESTÃO 7

As	expressões	destacadas	apresentam	a	mesma	função	
morfossintática,	exceto	em:

A) “As	 duas	medidas	 provisórias	de 2018 e 2019 

(844	e	868)	tiveram	[...].”
B)	 “No Brasil,	as	primeiras	 iniciativas	remontam	a	

1561.”
C) “[...]	 investimentos	em	saneamento	no	país	em 

2017	[...].”
D)	 “Mas	 pouco	 se	 avançou	 desde a criação do 

marco regulatório.”

QUESTÃO 8

Releia	a	seguinte	passagem,	observando	o	uso	de	“se”,	
em destaque.

Em	segundo	lugar,	deve-se	repensar	a	proposta	[...].

Assinale	 a	 alternativa	 em	 que	 o	 “se”	 destacado	 tenha	
a	 mesma	 função	 que	 aquela	 apresentada	 no	 período	
anterior.

A) Precisa-se	de	novas	normas	que	regulamentem	
a	promoção	do	saneamento	básico.

B)	 Fala-se	 muito	 em	 resolver	 o	 problema,	 mas	
pouco se concretiza.

C) Sugerem-se	 intervenções	 advindas	 da	 área	
política	e	econômica.

D)	 Necessita-se	buscar	soluções	a	curto	prazo	para	
a questão em debate.
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QUESTÃO 9

Releia	o	trecho	a	seguir,	observando	o	verbo	destacado.
“De	 acordo	 com	 o	 Sistema	Nacional	 de	 Informações	
de	 Saneamento	 (SNIS),	 dados	 de	 2017,	 83,5%	 da	
população	 brasileira	 tinham	 acesso	 à	 água	 tratada	
[...].”

Na	passagem	anterior,	o	verbo	em	destaque	é	transitivo	
direto. 

Assinale a alternativa em que o verbo não possua a 

mesma	 classificação,	 quanto	 à	 transitividade,	 que	 o	
verbo destacado no trecho anterior.

A) “Desde	a	antiguidade,	existe	preocupação	com	
o	saneamento	básico.”	

B)	 “Destas,	 somente	a	última	apresentou	 alguma	
evolução	desde	o	Plano	Nacional	[...].”

C) “Houve praticamente um ano de discussões 

prévias	com	ampla	adesão	[...].”
D)	 “[...]	 a	 proposta	 de	 se	 criar um plano de 

saneamento	nacional	como	norte	[...].”

QUESTÃO 10

Releia	a	passagem	a	seguir:

“Logo,	criar	arcabouço	regulatório,	planos	de	saneamento	
e	licitar	concessões	é	uma	tarefa	hercúlea	para	a	gama	
de	5.570	municípios	existentes.”

A	 palavra	 destacada	 poderia	 ser	 substituída,	 sem	
prejuízo	de	sentido,	por

A) débil.

B)	 gigantesca.
C) pertinente.

D)	 poderosa.

INSTRUÇÃO: Leia	o	texto	II	a	seguir	para	responder	às	
questões de 11 a 13.

TEXTO II

Novo Marco Legal do Saneamento já gerou mais de 
R$ 70 bilhões em investimentos

Sancionada em 2020, legislação permitiu a atração de 

recursos para o setor com a realização de nove leilões 

de concessão durante o período

O	 novo	 Marco	 Legal	 do	 Saneamento,	 sancionado	
em	 julho	 de	 2020,	 já	 gerou	 cerca	 de	 R$	 72,2	 bilhões	
em	 investimentos	 para	 o	 setor,	 segundo	 informações	
do	 Ministério	 do	 Desenvolvimento	 Regional	 (MDR).	 
Em	menos	de	dois	anos,	foram	garantidos	recursos	com	
a	realização	de	nove	 leilões	de	concessão	de	serviços	
sob	as	regras	da	nova	legislação.

Ao	 todo,	 19,3	milhões	 de	 pessoas	 foram	 beneficiadas	
em	 212	 municípios	 com	 as	 licitações,	 que	 ocorreram	
nos	 estados	 de	Alagoas,	 Espírito	 Santo,	 Mato	 Grosso	
do	Sul,	Amapá,	Rio	de	Janeiro,	e	nas	cidades	do	Crato,	 
no	Ceará,	e	São	Simão,	em	Goiás.

O	 objetivo	 do	 Marco	 Legal	 do	 Saneamento	 é	 que,	 
até	2033,	99%	da	população	brasileira	 tenha	acesso	a	
água	 potável	 e	 90%	 a	 tratamento	 e	 coleta	 de	 esgoto.	
Segundo	relatório	do	Instituto	Trata	Brasil	(ITB),	divulgado	

neste	 mês,	 cerca	 de	 100	 milhões	 de	 brasileiros	 não	
dispõem	de	rede	de	coleta	de	esgoto,	e	35	milhões	não	
têm	acesso	a	água	tratada.	O	levantamento	mostra	que	
somente	31,78%	das	pessoas,	nos	20	piores	municípios,	
são	 abastecidas	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	 nos	 
20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%.

Quando	analisado	o	critério	de	acesso	a	redes	de	água	
potável,	99,07%	da	população	das	20	melhores	cidades	
tem	 acesso	 ao	 recurso,	 contra	 82,52%	 da	 população	
entre	os	20	piores	municípios	com	o	serviço.	

A	 legislação	 do	Marco	 Legal	 também	 definiu	 regras	 a	
serem	 cumpridas	 pelos	 municípios	 e	 prestadores	 de	
serviços	 em	 relação	 à	 drenagem	 urbana	 e	 ao	manejo	
de	 resíduos	 sólidos	 urbanos.	 “A	 lei	 traz	 regras	 claras	
e	 dá	 segurança	 jurídica,	 possibilitando	 a	 atração	 de	
investidores.	 Precisamos	 de	 cerca	 de	 R$	 500	 bilhões	
a	 R$	 700	 bilhões	 em	 10	 anos	 para	 universalizar	 os	
serviços.	Mas	só	conseguiremos	chegar	a	esses	valores	
com	recursos	públicos	e	privados”,	afirmou	o	ministro	do	
Desenvolvimento	Regional,	Rogério	Marinho.

Somente	 em	 2021,	 o	 setor	 de	 saneamento	 básico	 no	
Brasil	garantiu	quase	R$	42,8	bilhões	em	investimentos,	
de acordo com a pasta. Os leilões de concessões 

de	 serviços	 realizados	 no	 período	 garantiram	 
R$	37,7	bilhões	em	recursos.
JULIÃO,	Fabrício.	Novo	Marco	Legal	do	Saneamento	já	gerou	
mais	de	R$	70	bilhões	em	investimentos.	CNN Brasil. CNN 

Brasil	Business.	1	abr.	2022.	Disponível	em:	https://www.
cnnbrasil.com.br/business/novo-marco-legal-do-saneamento-
ja-gerou-mais-de-r-70-bilhoes-em-investimentos/. Acesso em: 

27	ago.	2022.

QUESTÃO 11

O	texto	“Novo	Marco	Legal	do	Saneamento	já	gerou	mais	
de	 R$	 70	 bilhões	 em	 investimentos”	 é	 compreendido,	
quanto	ao	gênero	textual,	como

A) artigo	de	opinião,	devido	ao	caráter	argumentativo	
das	 informações	apresentadas,	como	a	citação	
de autoridade.

B)	 editorial,	 posto	 que	 apresenta	 a	 opinião	 do	
veículo	de	comunicação	onde	foi	publicado.

C) notícia,	uma	vez	que	seu	propósito	é	informar	de	
maneira	objetiva,	sem	juízos	de	valor.

D)	 reportagem,	 dado	 que	 aprofunda	 em	 um	
determinado	assunto	trazendo	informações	mais	
acuradas.

QUESTÃO 12

O texto publicado no site	da	CNN	Brasil	apresenta	função

A) apelativa	da	linguagem.
B)	 referencial	da	linguagem.
C) fática	da	linguagem.
D)	 metalinguística	da	linguagem.
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QUESTÃO 13

Releia	 os	 trechos	 a	 seguir	 e	 a	 reescrita	 referente	 a	 
cada um:

I. “O	 levantamento	 mostra	 que	 somente	 31,78%	
das	 pessoas,	 nos	 20	 piores	 municípios,	 são	
abastecidas	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	
nos	20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%.”	 
–	O	levantamento	mostra	que	somente	31,78%	
das	 pessoas,	 nos	 20	 piores	 municípios,	 
é	 abastecida	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	
nos	20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%

II. “Os	leilões	de	concessões	de	serviços	realizados	
no	 período	 garantiram	 R$	 37,7	 bilhões	 em	
recursos.”	–		O	leilão	de	concessões	de	serviços	
realizados	no	período	garantiram	R$	37,7	bilhões	
em recursos.

Em	 relação	 à	 concordância	 verbal,	 a	 reescrita	 dos	
trechos é

A) inadequada em ambos os casos.

B)	 adequada apenas em I.

C) adequada apenas em II.

D)	 adequada em ambos os casos.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa em que o pronome relativo se 

apresenta	de	forma	incorreta.

A) São muitas as leis sobre as quais eles devem 

estudar.

B)	 Há	 muitos	 projetos	 cuja	 eficiência	 verifica-se	
apenas	na	prática.

C) O	 projeto	 de	 lei	 será	 modificado	 tantas	 vezes	
quanto	forem	necessárias.

D)	 As	 normas	 com	 que	 o	 funcionário	 deve	 se	
comprometer estão no estatuto da empresa.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que as palavras tenham 

sido	 acentuadas	 considerando	 as	mesmas	 regras	 que	
levou ao acento em repórter,	 desânimo,	 escarcéu, 
respectivamente.

A) abdômen,	fórceps,	rodapés.
B)	 pôster,	mágica,	Ilhéus.
C) cônsul,	empírico,	papéis.
D)	 caráter,	silêncio,	céu.	

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

TEXTO I

“Tempo	 afora,	 nos	 períodos	 colonial,	 provincial,	
república	até	mais	ou	menos	15	anos	atrás,	a	generosa	
cucurbitácea	era	alimento	de	pouca	valia,	 embora	 sua	
exuberante	 produção.	 Desprezada	 por	 boa	 parte	 da	
gente	de	paladar	refinado,	era	considerada	“comida	de	
porco”,	é	de	se	admirar	a	ojeriza	que	o	contagense,	com	
raras	 exceções	 no	 passado,	 nutria	 pelo	 cognome	 das	
Abóboras	[...].	Ora,	era	comum	que	os	viajantes,	tropeiros	
que	se	dirigiam	à	 região	das	Minas,	 se	preocupassem	 
com a semeadura e o plantio de sementes de alimentos: 

feijão,	milho,	mandioca,	abóbora,	ao	longo	dos	caminhos	
percorridos	 por	 eles.	 Era	 uma	 forma	 de	 garantir	 o	
sustento,	 driblando	 a	 fome	 que	 rondava	 os	 trechos	
em	 direção	 à	 zona	 de	 mineração,	 problema	 sério	 de	
abastecimento	 na	 região	 das	 minas.	 A	 formação	 de	
pequenas	 roças	 era	 a	 garantia	 de	 alimentação	 para	
aqueles	 tropeiros,	 viajantes,	 transeuntes	 em	geral	 que	
se	dirigiam	a	Vila	Rica	e	região.”

PREFEITURA	DE	CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	
Educação	e	Cultura.	Atlas Escolar, Histórico, Geográfico 
e Cultural do Município de Contagem, Estado de Minas 

Gerais.	Contagem,	2009.	p.	15-16.	Disponível	em:	https://www.
contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/atlascontagem.pdf.	

Acesso em: 19 dez. 2022.

TEXTO II

15ª edição do “Festival Gastronômico das 
Abóboras” é realizada em Contagem

[...]

O	 Festival	 Gastronômico	 de	 Abóboras	 teve	 início	 em	
2007,	 com	 o	 objetivo	 de	 promover	 o	 protagonismo	 da	
população	idosa.	Os	grupos	de	convivência	se	reuniam	
nos	Centros	de	Referência	de	Assistência	Social	(CRAS),	
para	desenvolver	receitas	feitas	com	abóbora.

G1.	15ª	edição	do	‘Festival	Gastronômico	das	Abóboras’	
é	realizada	em	Contagem.	G1.	Minas	Gerais.	Disponível	

em:	https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/o-que-fazer-em-
belo-horizonte/noticia/2022/08/26/15a-edicao-do-festival-

gastronomico-das-aboboras-e-realizada-em-contagem.ghtml.	
Acesso	em:	28	ago.	2022.

Em	Contagem,	tem	se	tornado	tradição	a	realização	do	
Festival	Gastronômico	das	Abóboras,	que	faz	referência

A) à	 agricultura	 familiar,	 que,	 com	 o	 cultivo	 de	
abóboras,	 incentiva	 a	 população	 idosa	 a	 se	
manter	 ativa,	 tanto	 na	 produção	 quanto	 na	
cultura	do	município.

B)	 à	produção	agrícola	de	Contagem,	que	 tem	no	
cultivo	de	abóbora	um	produto	de	destaque	do	
setor	econômico	municipal.

C) a	um	dos	mitos	sobre	a	fundação	de	Contagem,	
aludindo	à	região	como	sendo	um	dos	pontos	de	
alimentação	de	viajantes	que	se	dirigiam	para	a	
região	de	mineração.

D)	 ao	cultivo	de	abóboras,	destinadas	à	alimentação	
do	 gado	 que	 vinha	 da	 Bahia	 para	 as	 Minas,	 
já	que	Contagem	se	situava	no	Caminho	Geral	
do Sertão.
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QUESTÃO 17

CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Cultura.	Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do Município de 
Contagem, Estado de Minas Gerais.	Contagem,	2009.	p.	22.	Disponível	em:	https://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/

atlascontagem.pdf.	Acesso	em:	19	dez.	2022.

No	momento	atual,	as	manifestações	afroculturais	no	município	de	Contagem	são	expressivas	e	têm	origem	

A) nas	características	econômicas	coloniais	da	região,	que	demandavam	o	trabalho	escravo.		
B)	 no	respeito	às	expressões	étnico-identitárias	definidas	pelo	Estatuto	da	Igualdade	Racial.	
C) nos	investimentos	públicos,	objetivando	projetar	a	cidade	no	cenário	cultural	nacional.
D)	 nos	dados	do	censo	de	2010/IBGE,	indicando	que	a	maioria	da	população	da	cidade	é	negra.

QUESTÃO 18

O	Questionário	Básico	da	pesquisa	conta	com	26	questões	e	investiga	as	principais	características	do	domicílio	e	dos	
moradores.	Além	disso,	uma	parcela	dos	domicílios	é	selecionada	para	responder	ao	questionário	da	Amostra,	que	conta	
com	77	questões.	A	investigação	nos	domicílios	selecionados,	efetuada	por	meio	do	Questionário	da	Amostra,	inclui,	além	
dos	quesitos	presentes	no	Questionário	Básico,	outros	mais	detalhados,	bem	como	quesitos	sobre	temas	específicos:	
características	 dos	 domicílios,	 identificação	 étnico-racial,	 nupcialidade,	 núcleo	 familiar,	 fecundidade,	 religião	 ou	 culto,	
deficiência,	migração	interna	ou	internacional,	educação,	deslocamento	para	estudo,	trabalho	e	rendimento,	deslocamento	
para	trabalho,	mortalidade	e	autismo.
IBGE.	O que é.	Censo	Demográfico.	Disponível	em:	https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-2020-censo4.

html?=&t=o-que-e.	Acesso	em:	15	ago.	2022.

Assinale	a	alternativa	que	apresenta	característica(s)	do	Censo	2022:

A) As	informações	do	Censo	permitem	a	produção	de	retrato	geral	da	sociedade	brasileira,	o	que	pode	subsidiar	a	
produção	de	políticas	públicas	específicas.

B)	 Campanhas	de	divulgação	do	Censo	se	prestam	a	sensibilizar	os	cidadãos	a	receber	e	atender	aos	recenseadores,	
uma	vez	que	a	participação	é	facultativa.

C) Dado	o	tamanho	da	população	brasileira	e	a	dificuldade	de	acesso	a	determinadas	localidades	do	país,	o	Censo	
é	realizado	por	amostragem	simples.

D)	 Para	 garantir	 um	padrão	 único	 para	 a	 coleta	 de	 dados,	 todos	 os	 75	milhões	 de	 domicílios	 brasileiros	 devem	
responder	ao	mesmo	questionário.
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QUESTÃO 19

Os aditivos industriais usados para tornar os 

ultraprocessados	 mais	 palatáveis	 também	 os	 tornam	
mais	 baratos,	 práticos	 e	 acessíveis	 [...].	 “As	 pessoas	
mais pobres estão comendo comida de baixa qualidade 

porque	é	mais	barato”,	diz	o	 [...]	ex-secretário	nacional	
de	Segurança	Alimentar	e	Nutricional.

[...]

Além	 das	 doenças	 crônicas	 relacionadas	 ao	 excesso	
de	 peso,	 muitas	 crianças	 com	 obesidade	 –	 incluindo	
os	níveis	mais	severos	–	não	escapam	da	desnutrição.	
Não	 porque	 elas	 não	 têm	 o	 que	 comer,	 mas	 porque	
as dietas baseadas majoritariamente em produtos 

ultraprocessados costumam ser pobres em nutrientes 

essenciais.	[...]
LICHOTTI,	Camille.	“Espoca-bucho”	com	salsicha,	receita	pra	

ficar	doente	de	comida.	Revista Piauí. Folha de S. Paulo.  

28	jul.	2022.	Disponível	em:	https://piaui.folha.uol.com.br/
espoca-bucho-salsicha-receita-ficar-doente-de-comida/.	 

Acesso	em:	2	ago.	2022.

A	reportagem	indica	o	quadro	de	saúde	de	crianças	no	
Brasil,	sugerindo	que

A) a	 alimentação	 à	 base	 de	 ultraprocessados	
pode estar relacionada ao quadro de obesidade  

entre	crianças.
B)	 a	obesidade	infantil,	se	por	um	lado	indica	sinais	

de	 doenças	 crônicas,	 por	 outro	 mostra	 que	 a	
desnutrição	nessa	faixa	etária	está	sob	controle.

C) a	 oferta	 de	 alimentos	 ultraprocessados	 é	 um	
meio	de	combate	à	fome,	já	que,	por	serem	mais	
baratos,	 são	 de	 fácil	 consumo	 pela	 população	
mais pobre.

D)	 os alimentos ultraprocessados mais baratos 

recebem	 recomendação	 médica	 por	 serem	
mais	 palatáveis,	 facilitando	 sua	 aceitação	 
por	crianças.	

QUESTÃO 20

Contagem	 possui	 muitos	 bens	 tombados	 que,	 ao	 se	
tornarem	 patrimônio	 oficial,	 recebem	 proteção	 jurídica	
especial,	considerando	a	sua	função	social.	Entre	esses	
bens	 materiais,	 está	 o	 prédio	 que	 foi	 construído	 na	
década	de	1950	para	abrigar	o	Seminário	São	José	da	
Ordem	dos	Carmelitas,	onde	atualmente	está	o(a)

A) Biblioteca	Pública	Municipal	Doutor	Edson	Diniz.
B)	 Casa da Cultura Nair Mendes Moreira.

C) Prédio	Administrativo	da	Itaú.
D)	 Prefeitura	Municipal	de	Contagem.

QUESTÃO 21

Síndrome de burnout

Desde	 1º	 de	 janeiro,	 a	 síndrome	 passou	 a	 ser	
considerada	 doença	 ocupacional,	 após	 ser	 incluída	
na	 Classificação	 Internacional	 de	 Doenças	 (CID)	 da	
Organização	 Mundial	 da	 Saúde	 (OMS).	 Na	 prática,	
significa	que	os	acometidos	agora	possuem	os	mesmos	
direitos	 trabalhistas	 e	 previdenciários	 assegurados	 no	
caso	das	demais	doenças	relacionadas	ao	emprego.

SALES,	Amanda.	Síndrome	de	burnout	[...].	G1.	Distrito	
Federal.	DF,	14	ago.	2022.	Disponível	em:	l1nq.com/zzxMS.	

Acesso	em:	22	ago.	2022.

A	 classificação	 da	Síndrome	 de	 burnout	 como	 doença	
ocupacional se explica porque

A) é	 uma	 doença	 resultante	 da	 instabilidade	 no	
emprego,	 em	 decorrência	 das	 medidas	 de	
isolamento social por causa da pandemia da 

Covid-19.
B)	 é	 uma	 enfermidade	 de	 natureza	 psicológica,	 

que	se	desenvolve	em	situações	de	esgotamento	
provocado em ambiente de trabalho.

C) é	 uma	 síndrome	de	mulheres	 que,	 submetidas	
à	 dupla	 jornada,	 comprovadamente,	 recebem	
menos que os homens para desempenhar as 

mesmas	funções.
D)	 é	 um	 mal	 que	 afeta	 pessoas	 em	 cargos	 de	

chefia	superior,	que	se	sentem	psicologicamente	
pressionadas	 para	 comandar	 grandes	 equipes	
de subordinados.

QUESTÃO 22

O	Centro	Industrial	de	Contagem,	CINCO,	foi	criado	com	
o	objetivo	de	expandir	o	parque	fabril	da	cidade.	

“O	 CINCO	 propiciaria	 ao	 município	 de	 Contagem	
participar	 ativamente	 da	 condução	 do	 seu	 processo	
de	 industrialização,	 papel	 até	 então	 representado	 pelo	
Estado.	[...]”	

CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Cultura.	
Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do 
Município de Contagem, Estado de Minas Gerais. 

Contagem,	2009.	p.	27.	Disponível	em:	https://www.contagem.
mg.gov.br/arquivos/comunicacao/atlascontagem.pdf.	 

Acesso em: 19 dez. 2022.

A	criação	do	CINCO

A) atendeu	 aos	 reclames	 da	 população	 vizinha	 à	
Cidade	Industrial,	contrária	aos	altos	índices	de	
poluição	industrial.

B)	 deu	 a	 Contagem	 o	 status de maior centro 

industrial	do	estado,	com	o	PIB	majoritariamente	
proveniente	do	setor	secundário.

C) foi	 baseada	 na	 lógica	 urbana	 da	 planta	 do	
distrito	industrial	da	cidade	de	Camberra,	capital	 
da	Austrália.

D)	 resultou	 do	 interesse	 da	 expansão	 da	 área	
industrial	e	dos	benefícios	fiscais	proporcionados	
pela	criação	do	ICM.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 23

Segundo	 a	 Lei	 Orgânica,	 ao	 Município	 Contagem	
compete	 prover	 tudo	 quanto	 diga	 respeito	 ao	 seu	
peculiar	 interesse	 e	 ao	 bem-estar	 de	 sua	 população,	 
cabendo-lhe,	 privativamente,	 as	 seguintes	 atribuições,	
exceto:

A) Legislar	sobre	assuntos	de	interesse	local.
B)	 Regulamentar	as	disposições	e	o	uso	dos	bens	

públicos	de	uso	especial.
C) Criar	guarda	municipal	para	proteção	dos	bens,	

serviços	e	instalações	municipais.
D)	 Estabelecer	e	impor	penalidade	por	infração	de	

suas	leis	e	regulamentos.

QUESTÃO 24

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	as	regras	previstas	
na	 Lei	 Orgânica	 do	 Município	 de	 Contagem	 sobre	 a	
Câmara	Municipal	 e	 assinale	 com	V	 as	 verdadeiras	 e	
com	F	as	falsas.

	 		 )( A	 Câmara	 Municipal	 reunir-se-á	 em	 sessão	
ordinária,	 independentemente	 de	 convocação,	
no	período	de	1º	 de	 fevereiro	 a	 30	de	 junho	e	
de	1º	de	agosto	a	15	de	dezembro	de	cada	ano.

	 		 )( O presidente da Câmara participa somente nas 

votações	 secretas	 e,	 quando	 houver	 empate,	
nas	votações	públicas.

	 		 )( O	 secretário	 pode	 comparecer	 à	Câmara	 ou	 a	
qualquer	de	suas	Comissões,	por	sua	 iniciativa	
e	 após	 entendimento	 com	 a	Mesa,	 para	 expor	
assunto de relevância de sua Secretaria.

	 		 )( É	assegurado	o	uso	da	palavra	a	representantes	
populares,	 na	 Tribuna	 da	 Câmara,	 durante	
as	 reuniões,	 na	 forma	 e	 nos	 casos	 definidos	 
pelo	Regimento.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 25

Segundo	o	artigo	57	do	Regimento	 Interno	da	Câmara	
Municipal	 de	 Contagem,	 não	 é	 uma	 modalidade	 de	
reunião prevista:

A) As	 extraordinárias,	 que	 se	 realizam	 em	 dia	 ou	
hora	diferentes	dos	fixados	para	as	ordinárias.

B)	 As	 especiais,	 que	 se	 realizam	 para	 a	 eleição	
da	Mesa	 ou	 para	 a	 exposição	 de	 assuntos	 de	
relevante	interesse	público.

C) As	comunitárias,	realizadas	em	bairros	e	distritos	
do	município,	com	caráter	oficial	e	ordinário.

D)	 As	solenes,	que	se	realizam	para	compromisso	
e	posse	dos	vereadores,	prefeito	e	vice-prefeito,	 
e	para	comemorações	ou	homenagens.

QUESTÃO 26

De	 acordo	 com	 o	 Regimento	 Interno	 da	 Câmara	
Municipal	de	Contagem,	à	Comissão	de	Administração	
e	Serviços	Públicos	compete	examinar	e	emitir	parecer	
sobre	a	seguinte	matéria:

A) Política	e	desenvolvimento	urbano-rural.
B)	 Programas	 governamentais	 de	 interesse	 

da mulher.

C) Aplicação	 de	 recursos	 destinados	 à	 área	 
da	saúde.

D)	 Política	de	desenvolvimento	científico,	pesquisa,	
difusão	e	capacitação	tecnológicas.

QUESTÃO 27

Com	 base	 nas	 regras	 previstas	 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 incorreta.

A) Por	motivo	de	crença	religiosa	ou	de	convicção	
filosófica	 ou	 política,	 nenhum	 servidor	 poderá	
ser	privado	de	quaisquer	de	seus	direitos,	sofrer	
discriminação	 em	 sua	 vida	 funcional,	 nem	 se	
eximir do cumprimento de seus deveres.

B)	 O	plano	de	previdência	 social	 do	 servidor	 será	
custeado	 com	 produto	 da	 arrecadação	 de	
contribuições	sociais	obrigatórias	dos	servidores	
dos	poderes	do	município,	das	autarquias	e	das	
fundações	públicas.

C) O	 auxílio-natalidade	 é	 devido	 à	 servidora,	 
por	motivo	 de	 nascimento	 de	 filho,	 em	quantia	
equivalente	a	um	vencimento	mínimo	do	plano	
de	carreira,	salvo	no	caso	de	natimorto.

D)	 Em	caso	de	falecimento	de	servidor	em	serviço	
fora	 do	 local	 de	 trabalho,	 inclusive	 no	 exterior,	
as	despesas	de	transporte	do	corpo	correrão	à	
conta	 dos	 recursos	 do	município,	 autarquia	 ou	
fundação	pública.

QUESTÃO 28

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	 competência	 do	 Chefe	 da	
Escola	do	Legislativo

A) coordenar	a	capacitação	de	agentes	políticos	e	
servidores	 públicos	 em	 assuntos	 de	 interesse	
político-institucional.

B)	 realizar	ações	para	o	fortalecimento	da	cidadania.
C) promover atividades de pesquisa e estudos em 

temas	de	interesse	político-institucional.
D)	 gerenciar	o	acervo	e	promover	sua	conservação,	

higienização,	desinfecção	e	restauração.
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QUESTÃO 29

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	as	penalidades	previstas	na	Lei	nº	2.160/1990,	que	dispõe	sobre	o	Estatuto	dos	
Servidores	Públicos	do	Município	de	Contagem	e	dá	outras	providências,	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	
falsas.

	 		 )( Advertência	e	destituição	de	cargo	em	comissão	são	tipos	de	penalidade	disciplinares.
	 		 )( A	suspensão	será	aplicada	em	caso	de	reincidência	das	faltas	punidas	com	advertência	e	de	violação	das	demais	

proibições	que	não	tipifiquem	infração	sujeita	a	penalidade	de	demissão,	não	podendo	exceder	a	120	dias.
	 		 )( A	 demissão	 poderá	 ser	 aplicada	 em	 caso	 de	 inassiduidade	 habitual,	 de	 improbidade	 administrativa	 ou	 de	

insubordinação	grave	em	serviço.
	 		 )( Verificada	em	processo	disciplinar	acumulação	proibida,	e	provada	a	boa	fé,	o	servidor	optará	por	um	dos	cargos.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 30

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 as	 regras	 previstas	 na	 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,	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

	 		 )( A	Presidência	da	Mesa	Diretora	é	gestora	legal	dos	serviços	administrativos	da	Câmara.
	 		 )( Compõe	 a	 Procuradoria	 da	 Câmara	 a	 Procuradoria-Geral	 do	 Legislativo,	 formada	 pelo	 Procurador-Geral,	 

pelo	Procurador	Adjunto	e	pelos	Procuradores	Legislativos.
	 		 )( O	Procon	Câmara	integra	o	Sistema	Nacional	de	Defesa	do	Consumidor	–	SNDC.
	 		 )( Os	Gabinetes	Legislativos	exercerão	as	atividades	atinentes	aos	serviços	parlamentares	internos	e	externos	sob	

a	direção	do	Vereador.
Assinale	a	sequência	correta.

A) V	F	F	V
B)	 F	V	V	F
C) V	V	V	V
D)	 F F F F
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ANALISTA TÉCNICO – CIÊNCIAS CONTÁBEIS

QUESTÃO 31

Sobre	a	fiscalização	e	o	controle	das	contas	do	prefeito	
municipal,	realizados	pelo	Tribunal	de	Contas	do	Estado	
de	Minas	Gerais,	de	acordo	com	a	Lei	Complementar	
nº	102	de	17/01/2008,	assinale	a	alternativa	correta.

A) A	 emissão	 do	 parecer	 prévio	 poderá	 ser	
realizada	 pela	 aprovação	 das	 contas	 com	
ressalva,	 quando	 caracterizados	 atos	 de	
gestão	 em	 desconformidade	 com	 as	 normas	
constitucionais	e	legais.

B)	 As	 contas	 anuais	 do	 prefeito	 serão	
acompanhadas	 do	 relatório	 e	 do	 parecer	
conclusivo	 do	 órgão	 central	 do	 sistema	 de	
controle interno.

C) As	contas	anuais	do	prefeito	serão	examinadas	
pelo	 Tribunal,	 que	 emitirá	 parecer	 prévio	 no	
prazo	de	60	dias,	a	contar	do	seu	recebimento.

D)	 Concluído	o	julgamento	das	contas	do	exercício,	
o	 prefeito	 enviará	 ao	Tribunal,	 no	prazo	de	30	
dias,	 cópia	 autenticada	 da	 resolução	 votada,	
promulgada	e	publicada.

QUESTÃO 32

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 o	 Relatório	
Resumido	da	Execução	Orçamentária	(RREO).

I. O	 RREO	 e	 seus	 demonstrativos	 abrangerão	
os	órgãos	da	Administração	Direta	e	entidades	
da	Administração	Indireta,	de	todos	os	poderes	
e	 será	 elaborado	 pelo	 Poder	 Executivo	 da	
União,	 dos	Estados,	 do	Distrito	Federal	 e	 dos	
Municípios.

II. O	 RREO	 deverá	 ser	 assinado	 pelo	 chefe	 do	
Poder	 Executivo	 que	 estiver	 no	 exercício	 do	
mandato	 na	 data	 da	 publicação	 do	 relatório	
ou	 por	 pessoa	 a	 quem	 ele	 tenha	 legalmente	
delegado	essa	competência.

III. As	 informações	 do	 RREO	 deverão	 ser	
elaboradas	 a	 partir	 dos	 dados	 contábeis	
consolidados	 de	 todas	 as	 unidades	 gestoras,	
no	âmbito	da	Administração	Direta,	autarquias,	
fundações,	 fundos	 especiais,	 empresas	
públicas	e	sociedades	de	economia	mista.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	II,	apenas.
B)	 II	e	III,	apenas.
C) I	e	III,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 33

A	 execução	 da	 despesa	 orçamentária	 se	 dá	 em	
estágios,	 de	 acordo	 com	 a	 Lei	 nº	 4.320/1964	 e,	 
mais	 recentemente,	 também	 com	 o	 Plano	 de	 Contas	
Aplicado	ao	Setor	Público.	

A	esse	respeito,	numere	a	COLUNA	II	de	acordo	com	
a	 COLUNA	 I,	 relacionando	 os	 estágios	 da	 despesa	
orçamentária	às	respectivas	definições.

COLUNA I

1. Empenho

2.	 Em	liquidação
3.	 Liquidação
4.	 Pagamento

COLUNA II

	 		 )( Entrega	 de	 numerário	 ao	 credor	 por	 meio	 de	
cheque	nominativo,	ordens	de	pagamentos	ou	
crédito	em	conta,	e	só	pode	ser	efetuado	após	
a	regular	liquidação	da	despesa.	

	 		 )( Registro	contábil	no	patrimônio	de	acordo	com	
a	ocorrência	do	fato	gerador,	não	do	empenho.

	 		 )( Verificação	 do	 direito	 adquirido	 pelo	 credor	
tendo	 por	 base	 os	 títulos	 e	 documentos	
comprobatórios	do	respectivo	crédito.

	 		 )( Ato emanado de autoridade competente que 

cria	 para	 o	 Estado	 obrigação	 de	 pagamento	
pendente	ou	não	de	implemento	de	condição.

Assinale	a	sequência	correta.

A) 4 2 3 1 

B)	 3 2 1 4

C) 2 4 1 3

D)	 3 1 4 2

QUESTÃO 34

A	 Norma	 Brasileira	 de	 Contabilidade	 NBC	 TSP	 07	
determina	o	tratamento	contábil	para	ativos	imobilizados	
das	entidades	do	setor	público.	

Sobre	 o	 conteúdo	 dessa	 norma,	 assinale	 com	 V	 as	
afirmativas	verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

	 		 )( Alguns	 itens	 do	 patrimônio	 cultural	 possuem	
benefícios	 econômicos	 futuros	 ou	 potencial	 de	
serviços	além	de	seu	valor	cultural,	por	exemplo,	
um	prédio	histórico	utilizado	como	escritório.

	 		 )( A	entidade	 deve	 avaliar,	 segundo	 esse	 critério	
de	reconhecimento,	todos	os	custos	dos	ativos	
imobilizados no momento em que são incorridos.

	 		 )( Equipamentos militares especializados 

geralmente	não	se	enquadram	na	definição	de	
ativo imobilizado e não devem ser reconhecidos 

como ativo de acordo com essa norma.

	 		 )( A entidade deve escolher o modelo do custo 

ou	o	modelo	da	 reavaliação	 como	sua	política	
contábil	e	deve	aplicar	tal	política	para	a	classe	
inteira de ativos imobilizados.

Assinale	a	sequência	correta.

A) F	V	V	V
B)	 V	F	V	F
C) V	V	F	V
D)	 F F F F
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QUESTÃO 35

Sobre	 a	 apresentação	 das	 demonstrações	 contábeis,	 
de	acordo	com	a	Norma	Brasileira	de	Contabilidade	NBC	
TSP	11	–	Apresentação	das	Demonstrações	Contábeis,	
assinale a alternativa incorreta. 

A) Quando	 da	 elaboração	 das	 demonstrações	
contábeis,	 a	 administração	 deve	 fazer	 a	
avaliação	da	capacidade	de	a	entidade	continuar	
em	operação.	

B)	 As	demonstrações	contábeis	devem	apresentar	
adequadamente	 a	 situação	 patrimonial,	 
o	desempenho	e	os	fluxos	de	caixa	da	entidade.

C) Políticas	contábeis	inadequadas	não	devem	ser	
convalidadas	em	razão	de	sua	divulgação,	seja	
por meio de notas explicativas ou qualquer outra 

divulgação	explicativa.
D)	 A	 apresentação	 e	 a	 classificação	 de	 itens	 nas	

demonstrações	 contábeis	 devem	 ser	 mantidas	
de	 um	 período	 para	 outro,	 mesmo	 que	 outra	
norma	requerer	alteração	na	apresentação.

QUESTÃO 36

O	Plano	de	Contas	Aplicado	ao	Setor	Público	(PCASP)	
contribui	 para	 uma	 evidenciação	 com	 qualidade	 dos	
fenômenos	 patrimoniais,	 na	 busca	 por	 um	 tratamento	
contábil	padronizado	dos	atos	e	fatos	administrativos	no	
âmbito	do	setor	público.	

Com	relação	ao	PCASP,	analise	as	afirmativas	a	seguir.

I. O	 PCASP	 está	 estruturado	 de	 acordo	 as	
naturezas	das	informações	contábeis,	sendo	que	
na	 natureza	 da	 informação	 patrimonial	 ocorre	
o	 registro,	 o	 processo	 e	 a	 evidenciação	 dos	
atos	 de	 gestão	 cujos	 efeitos	 possam	 produzir	
modificações	no	patrimônio	da	entidade	do	setor	
público.

II. A	 fim	de	possibilitar	a	consolidação	das	contas	
públicas	 nos	 diversos	 níveis	 de	 governo,	 
foi	criado	no	PCASP	o	mecanismo	de	utilização	
do	5º	nível	(subtítulo)	das	classes	1,	2,	3	e	4	do	
PCASP (contas de natureza patrimonial) para 

a	 segregação	 dos	 valores	 das	 transações	 que	
serão	incluídas	ou	excluídas	na	consolidação.	

III. A	utilização	do	PCASP	é	obrigatória	para	todos	
os	órgãos	e	entidades	da	administração	direta	e 

da	 administração	 indireta	 dos	 entes	 da	
Federação,	 incluindo	 seus	 fundos,	 autarquias,	
inclusive	 especiais,	 fundações,	 e	 empresas	
estatais independentes.

Está(ão)	correta(s)	a(s)	afirmativa(s)

A) II,	apenas.
B)	 I,	apenas.
C) II	e	III,	apenas.
D)	 I	e	III,	apenas.

QUESTÃO 37

O	 processo	 orçamentário	 compreende	 as	 fases	 de	
elaboração	 e	 execução	 das	 leis	 orçamentárias,	 sejam	
elas	o	Plano	Plurianual,	a	Lei	de	Diretrizes	Orçamentárias	
e	a	Lei	Orçamentária	Anual.	

Considerando	 essa	 temática,	 assinale	 a	 alternativa	
incorreta. 

A) O Plano Plurianual é elaborado de quatro em 

quatro	 anos,	 iniciando	 no	 segundo	 ano	 do	
mandato	atual,	 até	 o	 primeiro	 ano	do	mandato	
seguinte.

B)	 A	Lei	 de	Diretrizes	Orçamentárias	 compreende	
o	 orçamento	 fiscal,	 investimentos	 e	 saúde,	 
de acordo com as diretrizes aprovadas para no 

Plano Plurianual.

C) A	 Lei	 de	 Diretrizes	 Orçamentárias	 orienta	 a	
elaboração	dos	orçamentos	anuais,	sendo	o	elo	
entre	 o	 Plano	 Plurianual	 e	 a	 Lei	 Orçamentária	
Anual.

D)	 O	projeto	da	Lei	Orçamentária	anual	deverá	ser	
encaminhado	ao	Legislativo	quatro	meses	antes	
do	término	do	exercício	financeiro	(31	de	agosto).

QUESTÃO 38

As	 receitas	 orçamentárias	 são	 disponibilidades	 de	
recursos	financeiros	que	ingressam	durante	o	exercício	
e	 que	 aumentam	 o	 saldo	 financeiro	 da	 instituição	 do	
setor	público.	

Quanto	 à	 classificação	 das	 receitas	 orçamentárias,	
assinale a alternativa correta. 

A) A	 classificação	 da	 receita	 orçamentária	 por	
Fonte	/	Destinação	de	recursos	visa	a	identificar	
a	 origem	do	 recurso	 segundo	o	 acontecimento	
real	 que	 ocasionou	 o	 ingresso	 da	 receita	 nos	
cofres	públicos.

B)	 As	 receitas	 orçamentárias	 são	 classificadas	
segundo	 os	 seguintes	 critérios:	 a)	 Natureza;	 
b)	Fonte	/	Destinação	de	Recursos;	e	c)	Indicador	
de	Resultado	Primário.

C) A	 classificação	 por	 Natureza	 de	 Receita	 é	
composta	por	um	código	de	sete	dígitos	numéricos	
que	 representam	 a	 categoria	 econômica,	 a	
origem,	a	espécie,	os	desdobramentos	e	o	 tipo	
de receita.

D)	 A	doutrina	classifica	as	receitas	públicas,	quanto	
à	 procedência,	 em	 originárias	 e	 derivadas,	 
e	é	utilizada	como	classificador	oficial	da	receita	
pelo	Poder	Público.
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QUESTÃO 39

Sobre	 as	 regras	 para	 o	 limite	 de	 despesa	 de	
pessoal	 dos	 entes	 públicos,	 de	 acordo	 com	 a	 Lei	
Complementar	 nº	 101/2000,	 conhecida	 como	 Lei	
de	 Responsabilidade	 Fiscal,	 assinale	 com	 V	 as	
afirmativas	verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

	 		 )( Cada	poder	e	órgão	deve	verificar	no	seu	limite	
a	 integralidade	 das	 despesas	 com	 pessoal,	
ainda	 que	 o	 custeio	 deles	 esteja	 a	 cargo	 de	
outro	poder	ou	órgão.

	 		 )( O	 chefe	 do	 Executivo	 do	município	 não	 pode	
aumentar a despesa com pessoal nos quatro 

meses	anteriores	ao	final	do	seu	mandato.
	 		 )( Nos	municípios,	 a	 despesa	 total	 com	 pessoal	

do	 Poder	 Legislativo,	 em	 cada	 período	 de	
apuração,	não	poderá	exceder	o	percentual	de	
54%	da	receita	corrente	líquida.

	 		 )( No	 cômputo	 da	 despesa	 pessoal	 está,	 entre	
outros,	 o	 somatório	 dos	 gastos	 do	 ente	 da	
Federação	 com	 mandatos	 eletivos,	 cargos,	
funções	ou	empregos.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 40

A	 receita	 sem	 contraprestação	 é	 aquela	 em	 que	 a	
entidade	 recebe	 ativos	 ou	 serviços	 ou	 tem	 passivos	
extintos	 e	 em	 contrapartida	 entrega	 valor	 irrisório	 ou	
nenhum valor em troca. 

Nesse	 sentido,	 assinale	 a	 alternativa	 que	 representa	
o	 registro	 contábil	 de	 um	 recebimento	 antecipado	 de	
tributos	 no	 curto	 prazo	 e	 longo	 prazo,	 pela	 natureza	
orçamentária.	

A) Débito:	 7.2.1.1.x.xx.xx	 Controle	 da	
Disponibilidade	de	Recursos	

	 Crédito:	 8.2.1.1.1.xx.xx	 Disponibilidade	 por	
Destinação	de	Recursos

B)	 Débito:	6.2.1.2.	x.xx.xx	Receita	Realizada
 Crédito: 6.2.1.1. x.xx.xx Receita a Realizar

C) Débito:	1.1.1.0.x.xx.xx	Caixa	e	Equivalentes	de	
Caixa em Moeda Nacional

	 Crédito:	 2.1.8.8.1.xx.xx	 Demais	 Obrigações	 a	
Curto	Prazo	–	Valores	Restituíveis

D)	 Débito:	6.2.1.1.	x.xx.xx	Receita	a	Realizar
 Crédito: 6.2.1.2. x.xx.xx Receita Realizada
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REDAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS

1. A	redação	elaborada	deve	conter,	no	mínimo 15 (quinze) linhas	para	que	seja	corrigida	e	no máximo 30 (trinta) 
linhas.	Se	o	candidato	não	atingir	esse	número	mínimo	de	linhas,	a	ele	será	atribuída	nota	zero	na	Redação.

2. O	que	for	escrito	além	do	espaço	destinado	ao	candidato	para	a	Redação	(30	linhas)	não	será	corrigido,	sendo	o	
candidato	penalizado	pelos	problemas	de	compreensão	de	seu	texto	(PO,	M,	SV,	CC	e	/	ou	CP).

3. A	variante	linguística	a	ser	utilizada	na	elaboração	da	Redação	é	a	norma-padrão.
4. Na	Redação,	o	candidato	somente	poderá	registrar	seu	nome,	número	de	inscrição	ou	assinatura	em	lugar	/	campo	

especificamente	indicado,	sob	pena	de	anulação	da	sua	prova	e	consequente	eliminação	do	candidato.
5. A	folha	para	rascunho,	constante	neste	caderno	de	prova,	será	de	preenchimento	facultativo	e,	em	nenhuma	hipótese,	

o	rascunho	elaborado	pelo	candidato	será	considerado	na	correção	da	prova.
6. A	Redação	terá	valor	de	20	(vinte)	pontos,	sendo	eliminados	os	candidatos	a	que	for	atribuída	nota	zero.
7. Os	critérios	de	correção	da	Prova	de	Redação	serão	os	seguintes:

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO

ASPECTOS AVALIADOS DE ACORDO COM A NORMA-PADRÃO
TOTAL DE 
PONTOS

PONTOS 
DESCONTADOS 

POR ERRO

Pontuação,	ortografia	e	apresentação	(legibilidade,	respeito	às	margens	
e	indicação	de	parágrafos)	–	(PO) 4,0	pontos 0,25	ponto

Morfossintaxe	(morfologia	e	sintaxe)	–	(M) 4,0	pontos 0,25	ponto
Seleção	 vocabular	 (adequação	 vocabular	 e	 adequação	 à	 situação	
linguística	e	ausência	de	marca	da	oralidade)	–	(SV) 2,0	pontos 0,50	ponto

Coesão	e	coerência	(conexão	e	relação	lógica	entre	as	ideias,	assim	
como	sua	distribuição	entre	as	partes	do	texto)	–	(CC) 5,0	pontos 1,0	ponto

Compreensão	 e	 conhecimento	 do	 conteúdo	 proposto	 (relevância	
e	 propriedade	 de	 resposta	 à	 temática	 e	 ao	 tipo	 de	 gênero	 textual	 
solicitado)	–	(CP)

5,0	pontos 1,0	ponto

TOTAL 20 pontos  –

8.	 A	Redação	receberá	nota	0	(zero)	se	apresentar	uma	das	características	a	seguir:
a)	cujo	conteúdo	versar	sobre	tema	diverso	do	estabelecido;
b)	considerada	ilegível	ou	desenvolvida	em	forma	de	desenhos,	números,	versos,	com	espaçamento	excessivo	entre	
letras,	palavras	e	parágrafos,	bem	como	em	códigos	alheios	à	norma-padrão	da	Língua	Portuguesa	ou	em	idioma	
diverso;

c)	cujo	texto	apresente	qualquer	tipo	de	identificação	do	candidato;
d)	que	não	atingir	o	número	mínimo	de	15	linhas	estabelecido;
e)	que	for	redigida	fora	do	espaço	definido;
f)	que	não	for	escrita	com	caneta	esferográfica	de	tinta	azul	ou	preta;	
g)	que	tiver	uso	de	corretivos;	e
h)	que	não	assinar	ou	preencher	corretamente	os	dados	pessoais	do	caderno	definitivo	da	Prova	de	Redação.

9.	 O	candidato	somente	poderá	registrar	seu	nome,	número	de	inscrição	ou	assinatura	em	lugar	/	campo	especificamente	
indicado,	sob	pena	de	anulação	de	sua	prova	e	consequente	eliminação,	caso	realize	marcações	ou	assinatura	fora	
desses	espaços	/	campos.

10.	 Não	serão	fornecidas	folhas	adicionais	para	complementação	da	Redação,	devendo	o	candidato	limitar-se	à	única	
folha	padrão	recebida.

11.	 Não	haverá	substituição	do Caderno	de	Redação por erro do candidato.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

TEXTO I

O que é cidadania?

A	origem	da	palavra	cidadania	vem	do	 latim	civitas,	que	quer	dizer	cidade.	Na	Grécia	antiga,	considerava-se	cidadão	
aquele	nascido	em	terras	gregas.	Em	Roma	a	palavra	cidadania	era	usada	para	indicar	a	situação	política	de	uma	pessoa	
e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer.

Juridicamente,	cidadão	é	o	indivíduo	no	gozo	dos	direitos	civis	e	políticos	de	um	Estado.	Em	um	conceito	mais	amplo,	
cidadania	quer	dizer	a	qualidade	de	ser	cidadão,	e	consequentemente	sujeito	de	direitos	e	deveres.

A	relação	do	cidadão	com	o	Estado	é	dúplice:	de	um	lado,	os	cidadãos	participam	da	fundação	do	Estado,	e,	portanto,	
estão	sujeitos	ao	pacto	que	o	criou,	no	nosso	caso	a	Constituição	Federal	de	1988.	Portanto,	sendo	o	Estado	dos	próprios	
cidadãos,	os	mesmos	têm	o	dever	de	zelar	pelo	bem	público	e	participar,	seja	através	do	voto,	seja	através	de	outros	
meios,	formais	e	informais,	do	acompanhamento	e	fiscalização	da	atuação	estatal.

Ao	mesmo	tempo,	os	agentes	estatais,	como	cidadãos	investidos	de	funções	públicas,	têm	o	dever	de	atuar	com	base	nos	
princípios	da	legalidade,	impessoalidade,	moralidade	e	publicidade,	prestando	contas	de	todos	os	seus	atos.	Uma	relação	
harmoniosa	entre	as	expectativas	dos	cidadãos	e	a	atuação	estatal	é	o	ideal	a	ser	alcançado	por	qualquer	sociedade.

Mas	nem	tudo	depende	apenas	do	Estado.	O	conceito	de	cidadania	vai	muito	além,	pois	ser	cidadão	significa	também	
tomar	parte	da	vida	em	sociedade,	 tendo	uma	participação	ativa	no	que	diz	 respeito	aos	problemas	da	comunidade.	
Segundo	Dalmo	de	Abreu	Dallari:	 “A	cidadania	expressa	um	conjunto	de	direitos	que	dá	à	pessoa	a	possibilidade	de	
participar	ativamente	da	vida	e	do	governo	de	seu	povo”.

Colocar	o	bem	comum	em	primeiro	lugar	e	atuar	sempre	que	possível	para	promovê-lo	é	dever	de	todo	cidadão	responsável.	
A	cidadania	deve	ser	entendida,	nesse	sentido,	como	processo	contínuo,	uma	construção	coletiva	que	almeja	a	realização	
gradativa	dos	Direitos	Humanos	e	de	uma	sociedade	mais	justa	e	solidária.

Disponível	em:	https://www.justica.pr.gov.br/Pagina/O-que-e-Cidadania.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	[Fragmento]	

TEXTO II

CONSTITUIÇÃO	DA	REPÚBLICA	FEDERATIVA	DO	BRASIL	DE	1988

TÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO	I

DOS	DIREITOS	E	DEVERES	INDIVIDUAIS	E	COLETIVOS

Art.	6º	São	direitos	sociais	a	educação,	a	saúde,	a	alimentação,	o	trabalho,	a	moradia,	o	transporte,	o	lazer,	a	segurança,	a	
previdência	social,	a	proteção	à	maternidade	e	à	infância,	a	assistência	aos	desamparados,	na	forma	desta	Constituição.	

Disponível	em:	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	[Fragmento]
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TEXTO III

Disponível	em:	https://tribunadaimprensalivre.com/a-cidadania-e-a-condicao-do-homem-sujeito-de-direitos-e-de-obrigacoes-cidadao-
ideal-de-justica-e-de-bem-comum-por-jose-macedo/.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	

A	 partir	 da	 leitura	 dos	 textos	 motivadores	 e	 com	 base	 nos	 conhecimentos	 construídos	 ao	 longo	 de	 sua	 formação,	
REDIJA	 um	 texto	 dissertativo-argumentativo,	 em	 modalidade	 escrita	 formal	 da	 língua	 portuguesa,	 sobre	 o	 tema: 
“Como exercer a cidadania na prática diária”,	 posicionando-se	a	 respeito	 desse	assunto	 e	 respeitando	os	 direitos	
humanos.	 Selecione,	 organize	 e	 relacione,	 de	 forma	 coerente	 e	 coesa,	 argumentos	 e	 fatos	 para	 a	 defesa	 de	 seu	 
ponto de vista. 
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 

CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ANALISTA TÉCNICO – ADMINISTRADOR
Código: 306

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e a Proposta de Redação.

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 e da Redação:

•	 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:

“A esperança é o sonho do homem acordado.”	Aristóteles

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,	 a	 transcrição	das	 respostas	do	Caderno	de	
Questões	da	Prova	Objetiva	(Folha	de	Respostas	e	rascunho)	para	o	Caderno	definitivo	e	a	transcrição	da	Redação	para	o	Caderno	Definitivo	
de	Redação.	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,	 
40 (quarenta) questões	 de	 múltipla	 escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 
4	 (quatro)	 alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas:	 15 (quinze) questões  

de Língua Portuguesa,	  7 (sete) questões de Conhecimentos Gerais,	 8 (oito) 

questões de Legislação,	10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos e a 

Proposta de Redação,	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

INSTRUÇÃO: Leia	o	texto	I	a	seguir	para	responder	às	
questões de 1 a 10.

TEXTO I 

Saneamento nada básico

Parametrização centralizada no âmbito federal não 

necessariamente tornaria o processo mais eficiente

Desde	 a	 antiguidade,	 existe	 preocupação	 com	 o	
saneamento	básico	[...].	No	Brasil,	as	primeiras	iniciativas	
remontam a 1561.

De	 acordo	 com	 o	 Sistema	 Nacional	 de	 Informações	
de	 Saneamento	 (SNIS),	 dados	 de	 2017,	 83,5%	 da	
população	 brasileira	 tinham	 acesso	 a	 água	 tratada,	
52,4%	tinham	acesso	a	coleta	de	esgoto,	e	apenas	46%	
dos	esgotos	do	país	são	 tratados.	O	volume	médio	de	
perdas	ainda	se	encontra	em	38,3%.

As	 condições	 que	 não	 permitiram	 o	 desenvolvimento	
pleno	 do	 saneamento	 básico	 no	 país	 continuam	
presentes:	volume	incipiente	de	investimentos,	ausência	
de	planejamento	adequado,	experiências	malsucedidas	
de	 gestão	 e	 dificuldade	 para	 obter	 financiamentos	
e	 licenças	 para	 obras.	 Destas,	 somente	 a	 última	
apresentou	alguma	evolução	desde	o	Plano	Nacional	de	
Saneamento de 1971.

Dentre	 as	 dificuldades	 de	 planejamento,	 destaca-se	
o	 fato	 de	que	a	 titularidade	dos	 serviços,	 conforme	 lei	
11.445/07,	 é	 dos	 municípios.	 Logo,	 criar	 arcabouço	
regulatório,	planos	de	saneamento	e	 licitar	concessões	
é	uma	tarefa	hercúlea	para	a	gama	de	5.570	municípios	
existentes.	O	problema	é	grande;	o	diagnóstico,	antigo.	
Mas	 pouco	 se	 avançou	 desde	 a	 criação	 do	 marco	
regulatório.	Apresento	possíveis	soluções	para	contribuir	
com o debate.

Em	 primeiro	 lugar,	 é	 preciso	 que	 a	 reflexão	 sobre	 o	
marco	regulatório	ocorra	previamente.	As	duas	medidas	
provisórias	de	2018	e	2019	(844	e	868)	tiveram	vício	de	
origem,	 pois	 não	 foram	 fruto	 de	 uma	 discussão	 prévia	
com	 os	 principais	 agentes	 setoriais.	 Se	 empresas	 dos	
estados	de	SP,	MG	e	PR	foram	responsáveis	por	45%	dos	
investimentos	em	saneamento	no	país	em	2017,	e	65%	
ao	 somarmos	 as	 privadas,	 uma	 reflexão	 deveria	 partir	
delas,	juntamente	com	a	sociedade	civil	e	associações.

A	experiência	do	setor	elétrico	quando	da	criação	do	Novo	
Modelo é um exemplo a ser lembrado. Houve praticamente 

um ano de discussões prévias com ampla adesão que 

culminaram	com	as	MPs	144	e	145,	de	outubro	de	2003.	
De	exemplo	negativo,	temos	a	MP	579/12,	cuja	discussão	
prévia	 foi	 curta	 e	 circunscrita	 a	 agentes	 de	 mercado,	 
em	sua	maioria	eletrointensivos,	e,	portanto,	interessados	
em	redução	de	tarifas.	O	barato	saiu	caro,	e	a	redução	de	
18%	em	2013	foi	sucedida	por	aumentos	 tarifários	41%	
acima	da	inflação	de	2014	a	2018.

A	 solução	 proposta	 é	 a	 simplificação	 dos	 processos	 e	
a	 não	 concentração	 de	 responsabilidade	 na	 Agência	
Nacional	 de	 Águas	 (ANA)	 ou	 a	 criação	 de	 arcabouço	
regulatório	e	plano	de	saneamento	federais.

[...].

Em	segundo	 lugar,	deve-se	repensar	a	proposta	de	se	
criar um plano de saneamento nacional como norte para 

planos	municipais.	Essa	 abordagem	centralizada	 pode	

desconsiderar	 aspectos	 locais	 como	 características	
socioeconômicas	 do	 consumidor,	 estrutura	 dos	 ativos,	
distância	 a	 fontes	 de	 captação	 de	 água,	 topografia,	
restrições	 ambientais,	 entre	 outros.	 Enfim,	 não	
necessariamente	 uma	 parametrização	 centralizada	 no	
âmbito	 federal	 tornaria	 o	 processo	 mais	 eficiente	 ou	
atinente	às	características	locais.

Em	 terceiro	 lugar,	 por	 que	 não	 permitir	 que	 cada	
município	 baseie	 seu	 arcabouço	 regulatório	 em	
melhores	 práticas	 existentes	 e	 regras	 simplificadas	 de	
atualização	de	 tarifas,	qualidade	e	metas	de	cobertura	
dos	 serviços,	 além	 de	 penalidades	 claras	 e	 objetivas	
pelo não cumprimento destas?

Em	 quarto	 lugar,	 a	 criação	 de	 uma	 cartilha	 de	 regras	
de	 licitação	para	 auxiliar	municípios	 seria	 um	começo.	 
Os	dois	outros	pilares,	regulação	e	plano	de	saneamento,	
poderiam	 ser	 disponibilizados	 por	 instituições	
independentes.	 Dessa	 forma,	 o	 processo	 seria	
parametrizado	 de	 maneira	 simples,	 descentralizada	 e	
com custo baixo.

Investir	 em	 saneamento	 é	 processo	 civilizatório.	 
Não	 há	 necessidade	 de	 se	 trazer	 complexidades,	
quando	regras	e	melhores	práticas	já	existem	e	podem	
nortear	 prefeituras	 a	 melhorar	 a	 condição	 de	 vida	 de	
seus	habitantes	sem	uma	mão	visível	da	União.

PIRES,	Adriano.	Saneamento nada básico. Aesbe. 

Associação	Brasileira	das	Empresas	Estaduais	de	
Saneamento.	Disponível	em:	https://aesbe.org.br/novo/opiniao-

artigo-saneamento-nada-basico/.	 
Acesso	em:	27	ago.	2022.

QUESTÃO 1

O	 propósito	 comunicativo	 do	 texto	 “Saneamento	 nada	
básico”	é

A) discutir	 os	 problemas	 enfrentados	 pelo	 Brasil	
acerca	 do	 saneamento	 básico,	 apontando	
causas	e	possíveis	soluções	para	a	questão.	

B)	 divulgar	os	problemas	relativos	ao	saneamento	
básico	 no	 Brasil,	 sem	 entrar	 no	 mérito	 da	
culpabilização	e	das	possíveis	intervenções.

C) explicar	 a	 situação	 atual	 do	 Brasil	 no	 que	 se	
refere	 ao	 saneamento	 básico,	 expondo	 dados	
estatísticos	e	esclarecendo	as	normas	relativas	
ao tema.

D)	 informar	 os	 desafios	 do	 Brasil	 em	 relação	 ao	
saneamento	 básico,	 apresentando	 também	
os	pontos	em	que	o	país	 já	avançou	dentro	da	
temática.

QUESTÃO 2

No	texto,	o	autor	não	apresenta	como	causa	do	pouco	
avanço	 do	 Brasil	 em	 relação	 ao	 desenvolvimento	 do	
saneamento	básico

A) a	 responsabilidade	 dada	 aos	 municípios	 pelos	
serviços	de	saneamento.

B)	 a	dificuldade	dos	municípios	de	criar	planos	de	
saneamento.

C) os	precários	conjuntos	de	leis	relativos	ao	tema	
nos	municípios.

D)	 a	 impossibilidade	 de	 aprovar	 financiamentos	 e	
licenças	para	obras.
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QUESTÃO 3

Assinale	a	alternativa	em	que	a	oração	em	destaque	não	
exerce	a	função	sintática	apresentada	entre	parênteses.

A) “As	 condições	 que não permitiram o 
desenvolvimento pleno do saneamento 
básico no país	continuam	presentes.”	–	(adjunto	
adnominal)

B)	 “Em	 primeiro	 lugar,	 é	 preciso	 que a reflexão 
sobre o marco regulatório ocorra 
previamente.”	–	(sujeito)

C) “Apresento	 possíveis	 soluções	para contribuir 
com o debate.”	–	(adjunto	adverbial	consecutivo)

D)	 “Não	 há	 necessidade	 de se trazer 
complexidades	[...].”	–	(complemento	nominal)	

QUESTÃO 4

Em	relação	às	escolhas	estilísticas	do	texto	I,	analise	as	
afirmativas	a	seguir.

I. Há	 alternância	 de	 tempos	 verbais:	 o	 uso	
pretérito	 perfeito	 do	 indicativo	 predomina,	 mas	
é	acompanhado	em	alguns	trechos	pelo	uso	do	
tempo	presente,	sempre	com	valor	de	passado.

II. A escolha das palavras utilizadas no texto revela 

o	 uso	 da	 variedade	 social	 da	 língua,	 uma	 vez	
que	 a	 norma-padrão	 predominante	 no	 texto	 é	
coerente	com	o	veículo	de	publicação.

III. Há	predominância	do	uso	da	voz	ativa	do	verbo,	
com	algumas	ocorrências	da	voz	passiva.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	III,	apenas.
B)	 II	e	III,	apenas.
C) I	e	II,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 5

Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão 

destacada no trecho é usada como recurso coesivo 

referencial:

A) “Logo,	 criar	 arcabouço	 regulatório,	 planos	 de	
saneamento	 e	 licitar	 concessões	 é	 uma	 tarefa	
[...].”

B)	 “Em segundo lugar,	 deve-se	 repensar	 a	
proposta de se criar um plano de saneamento 

nacional	[...].”
C) “As	 duas	medidas	 provisórias	 de	 2018	 e	 2019	

(844	 e	 868)	 tiveram	 vício	 de	 origem,	pois não 

foram	fruto	de	uma	discussão	prévia	[...]”
D)	 “De	 exemplo	 negativo,	 temos	 a	 MP	 579/12,	

cuja	 discussão	prévia	 foi	 curta	e	 circunscrita	a	
agentes	de	mercado	[...].”

QUESTÃO 6

As	 relações	 entre	 as	 palavras	 se	 constituem	 como	
recurso	para	a	elaboração	de	períodos	mais	ou	menos	
complexos e detalhados. 

Releia o trecho do texto I:

“As	condições	que	não	permitiram	o	desenvolvimento 

pleno	 do	 saneamento	 básico	 no	 país	 continuam	
presentes: volume	 incipiente	 de	 investimentos,	
ausência	 de	 planejamento	 adequado,	 experiências 

malsucedidas	 de	 gestão	 e	 dificuldade para obter 

financiamentos	e	licenças	para	obras.”

Em	 relação	 aos	 determinantes	 dos	 substantivos	
destacados,	analise	as	afirmativas	a	seguir.

I. Apenas um substantivo em destaque é 

determinado	por	uma	oração	subordinada.
II. Quatro	 dos	 cinco	 substantivos	 têm	 como	

determinante	 uma	 locução	 adjetiva.	 Para	 cada	
um	deles	há	uma	locução	adjetiva	diferente.

III. Os	 determinantes	 são	 usados,	 nesse	 trecho,	
como	estratégia	de	manifestação	de	opinião.

Está(ão)	correta(s)	a(s)	afirmativa(s)

A) I,	apenas.
B)	 I	e	II,	apenas.
C) I,	II	e	III.
D)	 III,	apenas.

QUESTÃO 7

As	expressões	destacadas	apresentam	a	mesma	função	
morfossintática,	exceto	em:

A) “As	 duas	medidas	 provisórias	de 2018 e 2019 

(844	e	868)	tiveram	[...].”
B)	 “No Brasil,	as	primeiras	 iniciativas	remontam	a	

1561.”
C) “[...]	 investimentos	em	saneamento	no	país	em 

2017	[...].”
D)	 “Mas	 pouco	 se	 avançou	 desde a criação do 

marco regulatório.”

QUESTÃO 8

Releia	a	seguinte	passagem,	observando	o	uso	de	“se”,	
em destaque.

Em	segundo	lugar,	deve-se	repensar	a	proposta	[...].

Assinale	 a	 alternativa	 em	 que	 o	 “se”	 destacado	 tenha	
a	 mesma	 função	 que	 aquela	 apresentada	 no	 período	
anterior.

A) Precisa-se	de	novas	normas	que	regulamentem	
a	promoção	do	saneamento	básico.

B)	 Fala-se	 muito	 em	 resolver	 o	 problema,	 mas	
pouco se concretiza.

C) Sugerem-se	 intervenções	 advindas	 da	 área	
política	e	econômica.

D)	 Necessita-se	buscar	soluções	a	curto	prazo	para	
a questão em debate.
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QUESTÃO 9

Releia	o	trecho	a	seguir,	observando	o	verbo	destacado.
“De	 acordo	 com	 o	 Sistema	Nacional	 de	 Informações	
de	 Saneamento	 (SNIS),	 dados	 de	 2017,	 83,5%	 da	
população	 brasileira	 tinham	 acesso	 à	 água	 tratada	
[...].”

Na	passagem	anterior,	o	verbo	em	destaque	é	transitivo	
direto. 

Assinale a alternativa em que o verbo não possua a 

mesma	 classificação,	 quanto	 à	 transitividade,	 que	 o	
verbo destacado no trecho anterior.

A) “Desde	a	antiguidade,	existe	preocupação	com	
o	saneamento	básico.”	

B)	 “Destas,	 somente	a	última	apresentou	 alguma	
evolução	desde	o	Plano	Nacional	[...].”

C) “Houve praticamente um ano de discussões 

prévias	com	ampla	adesão	[...].”
D)	 “[...]	 a	 proposta	 de	 se	 criar um plano de 

saneamento	nacional	como	norte	[...].”

QUESTÃO 10

Releia	a	passagem	a	seguir:

“Logo,	criar	arcabouço	regulatório,	planos	de	saneamento	
e	licitar	concessões	é	uma	tarefa	hercúlea	para	a	gama	
de	5.570	municípios	existentes.”

A	 palavra	 destacada	 poderia	 ser	 substituída,	 sem	
prejuízo	de	sentido,	por

A) débil.

B)	 gigantesca.
C) pertinente.

D)	 poderosa.

INSTRUÇÃO: Leia	o	texto	II	a	seguir	para	responder	às	
questões de 11 a 13.

TEXTO II

Novo Marco Legal do Saneamento já gerou mais de 
R$ 70 bilhões em investimentos

Sancionada em 2020, legislação permitiu a atração de 

recursos para o setor com a realização de nove leilões 

de concessão durante o período

O	 novo	 Marco	 Legal	 do	 Saneamento,	 sancionado	
em	 julho	 de	 2020,	 já	 gerou	 cerca	 de	 R$	 72,2	 bilhões	
em	 investimentos	 para	 o	 setor,	 segundo	 informações	
do	 Ministério	 do	 Desenvolvimento	 Regional	 (MDR).	 
Em	menos	de	dois	anos,	foram	garantidos	recursos	com	
a	realização	de	nove	 leilões	de	concessão	de	serviços	
sob	as	regras	da	nova	legislação.

Ao	 todo,	 19,3	milhões	 de	 pessoas	 foram	 beneficiadas	
em	 212	 municípios	 com	 as	 licitações,	 que	 ocorreram	
nos	 estados	 de	Alagoas,	 Espírito	 Santo,	 Mato	 Grosso	
do	Sul,	Amapá,	Rio	de	Janeiro,	e	nas	cidades	do	Crato,	 
no	Ceará,	e	São	Simão,	em	Goiás.

O	 objetivo	 do	 Marco	 Legal	 do	 Saneamento	 é	 que,	 
até	2033,	99%	da	população	brasileira	 tenha	acesso	a	
água	 potável	 e	 90%	 a	 tratamento	 e	 coleta	 de	 esgoto.	
Segundo	relatório	do	Instituto	Trata	Brasil	(ITB),	divulgado	

neste	 mês,	 cerca	 de	 100	 milhões	 de	 brasileiros	 não	
dispõem	de	rede	de	coleta	de	esgoto,	e	35	milhões	não	
têm	acesso	a	água	tratada.	O	levantamento	mostra	que	
somente	31,78%	das	pessoas,	nos	20	piores	municípios,	
são	 abastecidas	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	 nos	 
20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%.

Quando	analisado	o	critério	de	acesso	a	redes	de	água	
potável,	99,07%	da	população	das	20	melhores	cidades	
tem	 acesso	 ao	 recurso,	 contra	 82,52%	 da	 população	
entre	os	20	piores	municípios	com	o	serviço.	

A	 legislação	 do	Marco	 Legal	 também	 definiu	 regras	 a	
serem	 cumpridas	 pelos	 municípios	 e	 prestadores	 de	
serviços	 em	 relação	 à	 drenagem	 urbana	 e	 ao	manejo	
de	 resíduos	 sólidos	 urbanos.	 “A	 lei	 traz	 regras	 claras	
e	 dá	 segurança	 jurídica,	 possibilitando	 a	 atração	 de	
investidores.	 Precisamos	 de	 cerca	 de	 R$	 500	 bilhões	
a	 R$	 700	 bilhões	 em	 10	 anos	 para	 universalizar	 os	
serviços.	Mas	só	conseguiremos	chegar	a	esses	valores	
com	recursos	públicos	e	privados”,	afirmou	o	ministro	do	
Desenvolvimento	Regional,	Rogério	Marinho.

Somente	 em	 2021,	 o	 setor	 de	 saneamento	 básico	 no	
Brasil	garantiu	quase	R$	42,8	bilhões	em	investimentos,	
de acordo com a pasta. Os leilões de concessões 

de	 serviços	 realizados	 no	 período	 garantiram	 
R$	37,7	bilhões	em	recursos.
JULIÃO,	Fabrício.	Novo	Marco	Legal	do	Saneamento	já	gerou	
mais	de	R$	70	bilhões	em	investimentos.	CNN Brasil. CNN 

Brasil	Business.	1	abr.	2022.	Disponível	em:	https://www.
cnnbrasil.com.br/business/novo-marco-legal-do-saneamento-
ja-gerou-mais-de-r-70-bilhoes-em-investimentos/. Acesso em: 

27	ago.	2022.

QUESTÃO 11

O	texto	“Novo	Marco	Legal	do	Saneamento	já	gerou	mais	
de	 R$	 70	 bilhões	 em	 investimentos”	 é	 compreendido,	
quanto	ao	gênero	textual,	como

A) artigo	de	opinião,	devido	ao	caráter	argumentativo	
das	 informações	apresentadas,	como	a	citação	
de autoridade.

B)	 editorial,	 posto	 que	 apresenta	 a	 opinião	 do	
veículo	de	comunicação	onde	foi	publicado.

C) notícia,	uma	vez	que	seu	propósito	é	informar	de	
maneira	objetiva,	sem	juízos	de	valor.

D)	 reportagem,	 dado	 que	 aprofunda	 em	 um	
determinado	assunto	trazendo	informações	mais	
acuradas.

QUESTÃO 12

O texto publicado no site	da	CNN	Brasil	apresenta	função

A) apelativa	da	linguagem.
B)	 referencial	da	linguagem.
C) fática	da	linguagem.
D)	 metalinguística	da	linguagem.
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QUESTÃO 13

Releia	 os	 trechos	 a	 seguir	 e	 a	 reescrita	 referente	 a	 
cada um:

I. “O	 levantamento	 mostra	 que	 somente	 31,78%	
das	 pessoas,	 nos	 20	 piores	 municípios,	 são	
abastecidas	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	
nos	20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%.”	 
–	O	levantamento	mostra	que	somente	31,78%	
das	 pessoas,	 nos	 20	 piores	 municípios,	 
é	 abastecida	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	
nos	20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%

II. “Os	leilões	de	concessões	de	serviços	realizados	
no	 período	 garantiram	 R$	 37,7	 bilhões	 em	
recursos.”	–		O	leilão	de	concessões	de	serviços	
realizados	no	período	garantiram	R$	37,7	bilhões	
em recursos.

Em	 relação	 à	 concordância	 verbal,	 a	 reescrita	 dos	
trechos é

A) inadequada em ambos os casos.

B)	 adequada apenas em I.

C) adequada apenas em II.

D)	 adequada em ambos os casos.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa em que o pronome relativo se 

apresenta	de	forma	incorreta.

A) São muitas as leis sobre as quais eles devem 

estudar.

B)	 Há	 muitos	 projetos	 cuja	 eficiência	 verifica-se	
apenas	na	prática.

C) O	 projeto	 de	 lei	 será	 modificado	 tantas	 vezes	
quanto	forem	necessárias.

D)	 As	 normas	 com	 que	 o	 funcionário	 deve	 se	
comprometer estão no estatuto da empresa.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que as palavras tenham 

sido	 acentuadas	 considerando	 as	mesmas	 regras	 que	
levou ao acento em repórter,	 desânimo,	 escarcéu, 
respectivamente.

A) abdômen,	fórceps,	rodapés.
B)	 pôster,	mágica,	Ilhéus.
C) cônsul,	empírico,	papéis.
D)	 caráter,	silêncio,	céu.	

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

TEXTO I

“Tempo	 afora,	 nos	 períodos	 colonial,	 provincial,	
república	até	mais	ou	menos	15	anos	atrás,	a	generosa	
cucurbitácea	era	alimento	de	pouca	valia,	 embora	 sua	
exuberante	 produção.	 Desprezada	 por	 boa	 parte	 da	
gente	de	paladar	refinado,	era	considerada	“comida	de	
porco”,	é	de	se	admirar	a	ojeriza	que	o	contagense,	com	
raras	 exceções	 no	 passado,	 nutria	 pelo	 cognome	 das	
Abóboras	[...].	Ora,	era	comum	que	os	viajantes,	tropeiros	
que	se	dirigiam	à	 região	das	Minas,	 se	preocupassem	 
com a semeadura e o plantio de sementes de alimentos: 

feijão,	milho,	mandioca,	abóbora,	ao	longo	dos	caminhos	
percorridos	 por	 eles.	 Era	 uma	 forma	 de	 garantir	 o	
sustento,	 driblando	 a	 fome	 que	 rondava	 os	 trechos	
em	 direção	 à	 zona	 de	 mineração,	 problema	 sério	 de	
abastecimento	 na	 região	 das	 minas.	 A	 formação	 de	
pequenas	 roças	 era	 a	 garantia	 de	 alimentação	 para	
aqueles	 tropeiros,	 viajantes,	 transeuntes	 em	geral	 que	
se	dirigiam	a	Vila	Rica	e	região.”

PREFEITURA	DE	CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	
Educação	e	Cultura.	Atlas Escolar, Histórico, Geográfico 
e Cultural do Município de Contagem, Estado de Minas 

Gerais.	Contagem,	2009.	p.	15-16.	Disponível	em:	https://www.
contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/atlascontagem.pdf.	

Acesso em: 19 dez. 2022.

TEXTO II

15ª edição do “Festival Gastronômico das 
Abóboras” é realizada em Contagem

[...]

O	 Festival	 Gastronômico	 de	 Abóboras	 teve	 início	 em	
2007,	 com	 o	 objetivo	 de	 promover	 o	 protagonismo	 da	
população	idosa.	Os	grupos	de	convivência	se	reuniam	
nos	Centros	de	Referência	de	Assistência	Social	(CRAS),	
para	desenvolver	receitas	feitas	com	abóbora.

G1.	15ª	edição	do	‘Festival	Gastronômico	das	Abóboras’	
é	realizada	em	Contagem.	G1.	Minas	Gerais.	Disponível	

em:	https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/o-que-fazer-em-
belo-horizonte/noticia/2022/08/26/15a-edicao-do-festival-

gastronomico-das-aboboras-e-realizada-em-contagem.ghtml.	
Acesso	em:	28	ago.	2022.

Em	Contagem,	tem	se	tornado	tradição	a	realização	do	
Festival	Gastronômico	das	Abóboras,	que	faz	referência

A) à	 agricultura	 familiar,	 que,	 com	 o	 cultivo	 de	
abóboras,	 incentiva	 a	 população	 idosa	 a	 se	
manter	 ativa,	 tanto	 na	 produção	 quanto	 na	
cultura	do	município.

B)	 à	produção	agrícola	de	Contagem,	que	 tem	no	
cultivo	de	abóbora	um	produto	de	destaque	do	
setor	econômico	municipal.

C) a	um	dos	mitos	sobre	a	fundação	de	Contagem,	
aludindo	à	região	como	sendo	um	dos	pontos	de	
alimentação	de	viajantes	que	se	dirigiam	para	a	
região	de	mineração.

D)	 ao	cultivo	de	abóboras,	destinadas	à	alimentação	
do	 gado	 que	 vinha	 da	 Bahia	 para	 as	 Minas,	 
já	que	Contagem	se	situava	no	Caminho	Geral	
do Sertão.
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QUESTÃO 17

CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Cultura.	Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do Município de 
Contagem, Estado de Minas Gerais.	Contagem,	2009.	p.	22.	Disponível	em:	https://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/

atlascontagem.pdf.	Acesso	em:	19	dez.	2022.

No	momento	atual,	as	manifestações	afroculturais	no	município	de	Contagem	são	expressivas	e	têm	origem	

A) nas	características	econômicas	coloniais	da	região,	que	demandavam	o	trabalho	escravo.		
B)	 no	respeito	às	expressões	étnico-identitárias	definidas	pelo	Estatuto	da	Igualdade	Racial.	
C) nos	investimentos	públicos,	objetivando	projetar	a	cidade	no	cenário	cultural	nacional.
D)	 nos	dados	do	censo	de	2010/IBGE,	indicando	que	a	maioria	da	população	da	cidade	é	negra.

QUESTÃO 18

O	Questionário	Básico	da	pesquisa	conta	com	26	questões	e	investiga	as	principais	características	do	domicílio	e	dos	
moradores.	Além	disso,	uma	parcela	dos	domicílios	é	selecionada	para	responder	ao	questionário	da	Amostra,	que	conta	
com	77	questões.	A	investigação	nos	domicílios	selecionados,	efetuada	por	meio	do	Questionário	da	Amostra,	inclui,	além	
dos	quesitos	presentes	no	Questionário	Básico,	outros	mais	detalhados,	bem	como	quesitos	sobre	temas	específicos:	
características	 dos	 domicílios,	 identificação	 étnico-racial,	 nupcialidade,	 núcleo	 familiar,	 fecundidade,	 religião	 ou	 culto,	
deficiência,	migração	interna	ou	internacional,	educação,	deslocamento	para	estudo,	trabalho	e	rendimento,	deslocamento	
para	trabalho,	mortalidade	e	autismo.
IBGE.	O que é.	Censo	Demográfico.	Disponível	em:	https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-2020-censo4.

html?=&t=o-que-e.	Acesso	em:	15	ago.	2022.

Assinale	a	alternativa	que	apresenta	característica(s)	do	Censo	2022:

A) As	informações	do	Censo	permitem	a	produção	de	retrato	geral	da	sociedade	brasileira,	o	que	pode	subsidiar	a	
produção	de	políticas	públicas	específicas.

B)	 Campanhas	de	divulgação	do	Censo	se	prestam	a	sensibilizar	os	cidadãos	a	receber	e	atender	aos	recenseadores,	
uma	vez	que	a	participação	é	facultativa.

C) Dado	o	tamanho	da	população	brasileira	e	a	dificuldade	de	acesso	a	determinadas	localidades	do	país,	o	Censo	
é	realizado	por	amostragem	simples.

D)	 Para	 garantir	 um	padrão	 único	 para	 a	 coleta	 de	 dados,	 todos	 os	 75	milhões	 de	 domicílios	 brasileiros	 devem	
responder	ao	mesmo	questionário.
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QUESTÃO 19

Os aditivos industriais usados para tornar os 

ultraprocessados	 mais	 palatáveis	 também	 os	 tornam	
mais	 baratos,	 práticos	 e	 acessíveis	 [...].	 “As	 pessoas	
mais pobres estão comendo comida de baixa qualidade 

porque	é	mais	barato”,	diz	o	 [...]	ex-secretário	nacional	
de	Segurança	Alimentar	e	Nutricional.

[...]

Além	 das	 doenças	 crônicas	 relacionadas	 ao	 excesso	
de	 peso,	 muitas	 crianças	 com	 obesidade	 –	 incluindo	
os	níveis	mais	severos	–	não	escapam	da	desnutrição.	
Não	 porque	 elas	 não	 têm	 o	 que	 comer,	 mas	 porque	
as dietas baseadas majoritariamente em produtos 

ultraprocessados costumam ser pobres em nutrientes 

essenciais.	[...]
LICHOTTI,	Camille.	“Espoca-bucho”	com	salsicha,	receita	pra	

ficar	doente	de	comida.	Revista Piauí. Folha de S. Paulo.  

28	jul.	2022.	Disponível	em:	https://piaui.folha.uol.com.br/
espoca-bucho-salsicha-receita-ficar-doente-de-comida/.	 

Acesso	em:	2	ago.	2022.

A	reportagem	indica	o	quadro	de	saúde	de	crianças	no	
Brasil,	sugerindo	que

A) a	 alimentação	 à	 base	 de	 ultraprocessados	
pode estar relacionada ao quadro de obesidade  

entre	crianças.
B)	 a	obesidade	infantil,	se	por	um	lado	indica	sinais	

de	 doenças	 crônicas,	 por	 outro	 mostra	 que	 a	
desnutrição	nessa	faixa	etária	está	sob	controle.

C) a	 oferta	 de	 alimentos	 ultraprocessados	 é	 um	
meio	de	combate	à	fome,	já	que,	por	serem	mais	
baratos,	 são	 de	 fácil	 consumo	 pela	 população	
mais pobre.

D)	 os alimentos ultraprocessados mais baratos 

recebem	 recomendação	 médica	 por	 serem	
mais	 palatáveis,	 facilitando	 sua	 aceitação	 
por	crianças.	

QUESTÃO 20

Contagem	 possui	 muitos	 bens	 tombados	 que,	 ao	 se	
tornarem	 patrimônio	 oficial,	 recebem	 proteção	 jurídica	
especial,	considerando	a	sua	função	social.	Entre	esses	
bens	 materiais,	 está	 o	 prédio	 que	 foi	 construído	 na	
década	de	1950	para	abrigar	o	Seminário	São	José	da	
Ordem	dos	Carmelitas,	onde	atualmente	está	o(a)

A) Biblioteca	Pública	Municipal	Doutor	Edson	Diniz.
B)	 Casa da Cultura Nair Mendes Moreira.

C) Prédio	Administrativo	da	Itaú.
D)	 Prefeitura	Municipal	de	Contagem.

QUESTÃO 21

Síndrome de burnout

Desde	 1º	 de	 janeiro,	 a	 síndrome	 passou	 a	 ser	
considerada	 doença	 ocupacional,	 após	 ser	 incluída	
na	 Classificação	 Internacional	 de	 Doenças	 (CID)	 da	
Organização	 Mundial	 da	 Saúde	 (OMS).	 Na	 prática,	
significa	que	os	acometidos	agora	possuem	os	mesmos	
direitos	 trabalhistas	 e	 previdenciários	 assegurados	 no	
caso	das	demais	doenças	relacionadas	ao	emprego.

SALES,	Amanda.	Síndrome	de	burnout	[...].	G1.	Distrito	
Federal.	DF,	14	ago.	2022.	Disponível	em:	l1nq.com/zzxMS.	

Acesso	em:	22	ago.	2022.

A	 classificação	 da	Síndrome	 de	 burnout	 como	 doença	
ocupacional se explica porque

A) é	 uma	 doença	 resultante	 da	 instabilidade	 no	
emprego,	 em	 decorrência	 das	 medidas	 de	
isolamento social por causa da pandemia da 

Covid-19.
B)	 é	 uma	 enfermidade	 de	 natureza	 psicológica,	 

que	se	desenvolve	em	situações	de	esgotamento	
provocado em ambiente de trabalho.

C) é	 uma	 síndrome	de	mulheres	 que,	 submetidas	
à	 dupla	 jornada,	 comprovadamente,	 recebem	
menos que os homens para desempenhar as 

mesmas	funções.
D)	 é	 um	 mal	 que	 afeta	 pessoas	 em	 cargos	 de	

chefia	superior,	que	se	sentem	psicologicamente	
pressionadas	 para	 comandar	 grandes	 equipes	
de subordinados.

QUESTÃO 22

O	Centro	Industrial	de	Contagem,	CINCO,	foi	criado	com	
o	objetivo	de	expandir	o	parque	fabril	da	cidade.	

“O	 CINCO	 propiciaria	 ao	 município	 de	 Contagem	
participar	 ativamente	 da	 condução	 do	 seu	 processo	
de	 industrialização,	 papel	 até	 então	 representado	 pelo	
Estado.	[...]”	

CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Cultura.	
Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do 
Município de Contagem, Estado de Minas Gerais. 

Contagem,	2009.	p.	27.	Disponível	em:	https://www.contagem.
mg.gov.br/arquivos/comunicacao/atlascontagem.pdf.	 

Acesso em: 19 dez. 2022.

A	criação	do	CINCO

A) atendeu	 aos	 reclames	 da	 população	 vizinha	 à	
Cidade	Industrial,	contrária	aos	altos	índices	de	
poluição	industrial.

B)	 deu	 a	 Contagem	 o	 status de maior centro 

industrial	do	estado,	com	o	PIB	majoritariamente	
proveniente	do	setor	secundário.

C) foi	 baseada	 na	 lógica	 urbana	 da	 planta	 do	
distrito	industrial	da	cidade	de	Camberra,	capital	 
da	Austrália.

D)	 resultou	 do	 interesse	 da	 expansão	 da	 área	
industrial	e	dos	benefícios	fiscais	proporcionados	
pela	criação	do	ICM.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 23

Segundo	 a	 Lei	 Orgânica,	 ao	 Município	 Contagem	
compete	 prover	 tudo	 quanto	 diga	 respeito	 ao	 seu	
peculiar	 interesse	 e	 ao	 bem-estar	 de	 sua	 população,	 
cabendo-lhe,	 privativamente,	 as	 seguintes	 atribuições,	
exceto:

A) Legislar	sobre	assuntos	de	interesse	local.
B)	 Regulamentar	as	disposições	e	o	uso	dos	bens	

públicos	de	uso	especial.
C) Criar	guarda	municipal	para	proteção	dos	bens,	

serviços	e	instalações	municipais.
D)	 Estabelecer	e	impor	penalidade	por	infração	de	

suas	leis	e	regulamentos.

QUESTÃO 24

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	as	regras	previstas	
na	 Lei	 Orgânica	 do	 Município	 de	 Contagem	 sobre	 a	
Câmara	Municipal	 e	 assinale	 com	V	 as	 verdadeiras	 e	
com	F	as	falsas.

	 		 )( A	 Câmara	 Municipal	 reunir-se-á	 em	 sessão	
ordinária,	 independentemente	 de	 convocação,	
no	período	de	1º	 de	 fevereiro	 a	 30	de	 junho	e	
de	1º	de	agosto	a	15	de	dezembro	de	cada	ano.

	 		 )( O presidente da Câmara participa somente nas 

votações	 secretas	 e,	 quando	 houver	 empate,	
nas	votações	públicas.

	 		 )( O	 secretário	 pode	 comparecer	 à	Câmara	 ou	 a	
qualquer	de	suas	Comissões,	por	sua	 iniciativa	
e	 após	 entendimento	 com	 a	Mesa,	 para	 expor	
assunto de relevância de sua Secretaria.

	 		 )( É	assegurado	o	uso	da	palavra	a	representantes	
populares,	 na	 Tribuna	 da	 Câmara,	 durante	
as	 reuniões,	 na	 forma	 e	 nos	 casos	 definidos	 
pelo	Regimento.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 25

Segundo	o	artigo	57	do	Regimento	 Interno	da	Câmara	
Municipal	 de	 Contagem,	 não	 é	 uma	 modalidade	 de	
reunião prevista:

A) As	 extraordinárias,	 que	 se	 realizam	 em	 dia	 ou	
hora	diferentes	dos	fixados	para	as	ordinárias.

B)	 As	 especiais,	 que	 se	 realizam	 para	 a	 eleição	
da	Mesa	 ou	 para	 a	 exposição	 de	 assuntos	 de	
relevante	interesse	público.

C) As	comunitárias,	realizadas	em	bairros	e	distritos	
do	município,	com	caráter	oficial	e	ordinário.

D)	 As	solenes,	que	se	realizam	para	compromisso	
e	posse	dos	vereadores,	prefeito	e	vice-prefeito,	 
e	para	comemorações	ou	homenagens.

QUESTÃO 26

De	 acordo	 com	 o	 Regimento	 Interno	 da	 Câmara	
Municipal	de	Contagem,	à	Comissão	de	Administração	
e	Serviços	Públicos	compete	examinar	e	emitir	parecer	
sobre	a	seguinte	matéria:

A) Política	e	desenvolvimento	urbano-rural.
B)	 Programas	 governamentais	 de	 interesse	 

da mulher.

C) Aplicação	 de	 recursos	 destinados	 à	 área	 
da	saúde.

D)	 Política	de	desenvolvimento	científico,	pesquisa,	
difusão	e	capacitação	tecnológicas.

QUESTÃO 27

Com	 base	 nas	 regras	 previstas	 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 incorreta.

A) Por	motivo	de	crença	religiosa	ou	de	convicção	
filosófica	 ou	 política,	 nenhum	 servidor	 poderá	
ser	privado	de	quaisquer	de	seus	direitos,	sofrer	
discriminação	 em	 sua	 vida	 funcional,	 nem	 se	
eximir do cumprimento de seus deveres.

B)	 O	plano	de	previdência	 social	 do	 servidor	 será	
custeado	 com	 produto	 da	 arrecadação	 de	
contribuições	sociais	obrigatórias	dos	servidores	
dos	poderes	do	município,	das	autarquias	e	das	
fundações	públicas.

C) O	 auxílio-natalidade	 é	 devido	 à	 servidora,	 
por	motivo	 de	 nascimento	 de	 filho,	 em	quantia	
equivalente	a	um	vencimento	mínimo	do	plano	
de	carreira,	salvo	no	caso	de	natimorto.

D)	 Em	caso	de	falecimento	de	servidor	em	serviço	
fora	 do	 local	 de	 trabalho,	 inclusive	 no	 exterior,	
as	despesas	de	transporte	do	corpo	correrão	à	
conta	 dos	 recursos	 do	município,	 autarquia	 ou	
fundação	pública.

QUESTÃO 28

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	 competência	 do	 Chefe	 da	
Escola	do	Legislativo

A) coordenar	a	capacitação	de	agentes	políticos	e	
servidores	 públicos	 em	 assuntos	 de	 interesse	
político-institucional.

B)	 realizar	ações	para	o	fortalecimento	da	cidadania.
C) promover atividades de pesquisa e estudos em 

temas	de	interesse	político-institucional.
D)	 gerenciar	o	acervo	e	promover	sua	conservação,	

higienização,	desinfecção	e	restauração.
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QUESTÃO 29

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	as	penalidades	previstas	na	Lei	nº	2.160/1990,	que	dispõe	sobre	o	Estatuto	dos	
Servidores	Públicos	do	Município	de	Contagem	e	dá	outras	providências,	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	
falsas.

	 		 )( Advertência	e	destituição	de	cargo	em	comissão	são	tipos	de	penalidade	disciplinares.
	 		 )( A	suspensão	será	aplicada	em	caso	de	reincidência	das	faltas	punidas	com	advertência	e	de	violação	das	demais	

proibições	que	não	tipifiquem	infração	sujeita	a	penalidade	de	demissão,	não	podendo	exceder	a	120	dias.
	 		 )( A	 demissão	 poderá	 ser	 aplicada	 em	 caso	 de	 inassiduidade	 habitual,	 de	 improbidade	 administrativa	 ou	 de	

insubordinação	grave	em	serviço.
	 		 )( Verificada	em	processo	disciplinar	acumulação	proibida,	e	provada	a	boa	fé,	o	servidor	optará	por	um	dos	cargos.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 30

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 as	 regras	 previstas	 na	 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,	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

	 		 )( A	Presidência	da	Mesa	Diretora	é	gestora	legal	dos	serviços	administrativos	da	Câmara.
	 		 )( Compõe	 a	 Procuradoria	 da	 Câmara	 a	 Procuradoria-Geral	 do	 Legislativo,	 formada	 pelo	 Procurador-Geral,	 

pelo	Procurador	Adjunto	e	pelos	Procuradores	Legislativos.
	 		 )( O	Procon	Câmara	integra	o	Sistema	Nacional	de	Defesa	do	Consumidor	–	SNDC.
	 		 )( Os	Gabinetes	Legislativos	exercerão	as	atividades	atinentes	aos	serviços	parlamentares	internos	e	externos	sob	

a	direção	do	Vereador.
Assinale	a	sequência	correta.

A) V	F	F	V
B)	 F	V	V	F
C) V	V	V	V
D)	 F F F F
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ANALISTA TÉCNICO – ADMINISTRADOR

QUESTÃO 31

Enquanto	 a	 estratégia	 empresarial	 se	 preocupa	 com	
“o	 que	 fazer”	 para	 atingir	 os	 objetivos	 empresariais	
propostos,	 o	 planejamento	 estratégico	 volta-se	 para	 o	
“como	fazer”,	tendo	em	vista	o	diagnóstico	sobre	“o	que	
há	no	ambiente	e	o	que	temos	na	empresa”.

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 o	 processo	 de	
elaboração	do	planejamento	estratégico.

I. Enquanto	 em	 um	 ambiente	 estável	 o	 longo	
prazo	do	horizonte	do	planejamento	estratégico	
pode	 configurar	 cinco	 ou	 mais	 anos,	 em	 um	
ambiente	 instável	 e	 turbulento,	 o	 longo	 prazo	
pode	 significar	 no	máximo	12	meses,	 sujeito	 a	 
atualizações	constantes.

II. Embora	 a	 estratégia	 empresarial	 seja	 uma	
responsabilidade	 do	 nível	 institucional,	 isso	
não	 significa	 que	 o	 planejamento	 estratégico	
seja	 centralizado	 na	 cúpula	 da	 organização,	 
pelo	 contrário,	 ele	 deve	 ser	 descentralizado,	 
pois	o	melhor	planejador	é	o	gerente	de	linha	que	
conhece	profundamente	a	sua	área	de	atuação.

III. O	 diagnóstico	 da	 situação	 atual	 da	 empresa	
face	ao	ambiente	externo	e	a	 identificação	das	
ameaças	 e	 oportunidades	 constituem	 o	 ponto	
de partida para o estabelecimento dos objetivos 

empresariais,	 mesmo	 os	 de	 curto	 prazo,	 e,	
consequentemente,	 para	 a	 formulação	 das	
alternativas	estratégicas.

Estão corretas as	afirmativas

A) I	e	II,	apenas.
B)	 I	e	III,	apenas.
C) II	e	III,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 32

Segundo	 Peter	 Senge,	 um	 dos	 principais	 autores	 da	
escola	de	aprendizagem	organizacional,	as	organizações	
possuem	certas	características	que	as	incapacitam	para	
a	aprendizagem.

Para	 combater	 as	 dificuldades,	 Senge	 propõe	 cinco	
disciplinas,	 sendo	 que	 a	 quinta	 disciplina,	 que	 permite	
integrar	e	compreender	as	demais,	denomina-se

A) pensamento	sistêmico	(systems thinkings).

B)	 aprendizagem	em	equipe	(team learning).

C) modelos mentais (mental models).

D)	 visão compartilhada (shared vision).

QUESTÃO 33

Departamentalização	é	o	agrupamento,	de	acordo	com	
um	critério	específico	de	homogeneidade,	das	atividades	
e	 correspondentes	 recursos	 (humanos,	 financeiros,	
materiais	e	equipamentos)	em	unidades	organizacionais.

Quando	ocorre	a	sobreposição	de	dois	ou	mais	tipos	de	
departamentalização	sobre	a	mesma	pessoa,	é	correto	
afirmar	que	a	empresa	adota	a	departamentalização

A) matricial.

B)	 por	produtos	ou	serviços.
C) por processos.

D)	 por projetos.

QUESTÃO 34

A	análise	do	quadro	de	distribuição	do	 trabalho	 (QDT)	
pode	ser	realizada	por	intermédio	dos	seguintes	pontos:	
fator	 tempo,	 fator	 capacidade	 profissional,	 equilíbrio	
no	 volume	 de	 trabalho	 dos	 diversos	 empregados	 e	
possibilidades	preliminares	de	simplificação	no	trabalho.

Nesse	 contexto,	 um	 aspecto	 fundamental	 relacionado	
com	 o	 equilíbrio	 no	 volume	 de	 trabalho	 dos	 diversos	
empregados	é	verificar	a	existência	de

A) empregados	desempenhando	tarefas	com	nível	
de	dificuldade	acima	da	do	cargo	de	que	é	titular.

B)	 alguma	tarefa	dispersa	por	vários	executantes.
C) duplicidade de trabalho.

D)	 esforço	mal	empregado.

QUESTÃO 35

Analise	 as	 afirmativas	 	 a	 seguir	 sobre	 segurança	 do	
trabalho	 e	 higiene	 do	 trabalho,	 e	 assinale	 com	 V	 as	
verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

	 		 )( A	higiene	do	 trabalho	 refere-se	ao	 conjunto	 de	
normas	 e	 procedimentos	 que	 visa	 à	 proteção	
da	 integridade	 física	 e	 mental	 do	 trabalhador,	
preservando-o	 dos	 riscos	 de	 saúde	 inerentes	
às	 tarefas	 do	 cargo	 e	 ao	 ambiente	 físico	 onde	 
são executadas.

	 		 )( Segurança	e	higiene	do	trabalho	são	atividades	
independentes e dissociadas que repercutem 

diretamente	sobre	a	continuidade	da	produção	e	
sobre	a	moral	dos	empregados.

	 		 )( Segurança	do	trabalho	é	o	conjunto	de	medidas	
técnicas,	 educacionais,	médicas	 e	 psicológicas	
utilizadas	 para	 prevenir	 acidentes,	 seja	
eliminando	 condições	 inseguras	 do	 ambiente,	
seja instruindo ou convencendo as pessoas  da 

utilização	de	práticas	preventivas.
	 		 )( À	Comissão	Interna	de	Prevenção	de	Acidentes	–	 

CIPA	 (imposição	 legal	 da	 Consolidação	 das	
Leis	 do	Trabalho	 –	CLT)	 cabe	 apontar	 os	 atos	
inseguros	 dos	 trabalhadores	 e	 as	 condições	 
de	insegurança.	

Assinale	a	sequência	correta.

A) F	V	V	F
B)	 F	V	F	V
C) V	F	V	V
D)	 V	F	F	F
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QUESTÃO 36

Segundo	 disposto	 na	 Lei	 Orgânica	 do	 Município	
de	 Contagem,	 o	 processo	 legislativo	 compreende	
a	 elaboração	 de:	 I	 –	 emenda	 à	 Lei	 Orgânica;	 
II	–	Lei	Complementar;	III	–	Lei	Ordinária;	IV	–	Decreto	
Legislativo;	V	–	Resolução.

Nesse	 contexto,	 sobre	 as	 propostas	 de	 emendas	 à	 
Lei	Orgânica,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A) A	 Lei	 Orgânica	 pode	 ser	 emendada	 mediante	
proposta:	 I	 –	 de,	 no	 mínimo,	 um	 terço	 dos	
membros	da	Câmara;	II	–	do	prefeito;	III	–	pela	
maioria	do	eleitorado	do	município.

B)	 A	Lei	Orgânica	Municipal	não	pode	ser	emendada	
na	 vigência	 de	 estado	 de	 sítio	 ou	 estado	 de	
defesa,	 nem	 quando	 o	 município	 estiver	 sob	
intervenção	estadual.

C) A	 proposta	 será	 discutida	 e	 votada	 em	 dois	
turnos,	 com	 o	 interstício	 mínimo	 de	 10	 	 dias,	 
e	considerada	aprovada	se	obtiver,	em	ambos,	
três	quintos	dos	votos	dos	membros	da	Câmara.

D)	 A matéria constante de proposta de emenda 

rejeitada ou havida por prejudicada pode ser 

reapresentada	 na	 mesma	 sessão	 legislativa,	
desde	que	contenha	a	assinatura	de	dois	terços	
dos membros da Câmara.

QUESTÃO 37

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 inexigibilidade	
e	 dispensa	 de	 licitação,	 consoante	 aos	 dispositivos	
da	 Lei	 Federal	 nº	 14.133/2021,	 assinalando	 com	V	 as	
verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

	 		 )( É	 inexigível	 a	 licitação	 quando	 inviável	 a	
competição,	 em	especial	 no	 caso	de	aquisição	
ou	 locação	 de	 imóvel	 cujas	 características	 de	
instalações	e	de	 localização	 tornem	necessária	
a sua escolha.

	 		 )( É	 inexigível	 a	 licitação	 quando	 inviável	 a	
competição,	 em	especial	 no	 caso	de	aquisição	
de medicamentos destinados exclusivamente 

ao	 tratamento	 de	 doenças	 raras	 definidas	 pelo	
Ministério	da	Saúde.

	 		 )( É	 dispensável	 a	 licitação	 que	 tenha	 por	
objeto	 hortifrutigranjeiros,	 pães	 e	 outros	
gêneros	 perecíveis,	 no	 período	 necessário	
para	 a	 realização	 dos	 processos	 licitatórios	
correspondentes,	hipótese	em	que	a	contratação	
será	 realizada	 diretamente	 com	base	 no	 preço	
do dia.

	 		 )( É	 dispensável	 a	 licitação	 para	 contratação	
que	 tenha	 por	 objeto	 aquisição	 de	 materiais,	 
de	equipamentos	ou	de	gêneros	ou	contratação	
de	 serviços	 que	 só	 possam	 ser	 fornecidos	
por	 produtor,	 empresa	 ou	 representante	 
comercial exclusivos.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 38

A	faculdade	de	que	dispõe	a	Administração	Pública	para	
condicionar	e	restringir	o	uso	e	gozo	de	bens,	atividades	
e	direitos	individuais,	em	benefício	da	coletividade	ou	do	
próprio	Estado,	denomina-se	poder

A) disciplinar.

B)	 de	polícia.
C) hierárquico.
D)	 discricionário.

QUESTÃO 39

Sobre	 as	 demonstrações	 contábeis	 aplicadas	 ao	 setor	
público,	referidas	no	Manual	de	Contabilidade	Aplicada	
ao	 Setor	 Público	 (válido	 a	 partir	 de	 2022),	 assinale	 a	
alternativa incorreta.

A) A	 Demonstração	 das	 Variações	 Patrimoniais	
evidencia	 a	 evolução	 (aumento	 ou	 redução)	
do	 patrimônio	 líquido	 da	 entidade	 durante	 
um	período.

B)	 O	 Balanço	 Financeiro	 evidencia	 as	 receitas	
e	 despesas	 orçamentárias,	 bem	 como	 os	
ingressos	 e	 dispêndios	 extraorçamentários,	
conjugados	com	os	saldos	de	caixa	do	exercício	
anterior	e	os	que	se	transferem	para	o	início	do	
exercício	seguinte.

C) O	Balanço	Orçamentário	demonstra	as	receitas	
detalhadas	 por	 categoria	 econômica	 e	 origem,	
especificando	 a	 previsão	 inicial,	 a	 previsão	
atualizada	para	o	exercício,	 a	 receita	 realizada	
e	 o	 saldo,	 que	 corresponde	 ao	 excesso	 ou	
insuficiência	de	arrecadação.

D)	 O	Balanço	Patrimonial	é	composto	por:	Quadro	
Principal;	 Quadro	 dos	 Ativos	 e	 Passivos	
Financeiros	e	Permanentes;	Quadro	das	Contas	
de	 Compensação	 (controle);	 e	 Quadro	 do	
Superávit	/	Déficit Financeiro.

QUESTÃO 40

O	 instrumento	 de	 transparência,	 previsto	 na	 
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar  

nº	 101/2000),	 que	 conterá	 comparativo	 com	 os	 limites	
de	que	trata	esta	Lei,	de	montantes	como	despesa	total	
com	pessoal,	distinguindo-a	com	inativos	e	pensionistas;	
dívidas	consolidada	e	mobiliária;	concessão	de	garantias;	
e	 operações	 de	 crédito,	 inclusive	 por	 antecipação	 de	
receita,	denomina-se:

A) Relatório	Resumido	da	Execução	Orçamentária
B)	 Relatório	de	Gestão	Fiscal
C) Prestação	de	Contas	e	respectivo	parecer	prévio
D)	 Relatório	 de	 Acompanhamento	 do	 Plano	

Plurianual
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2. O	que	for	escrito	além	do	espaço	destinado	ao	candidato	para	a	Redação	(30	linhas)	não	será	corrigido,	sendo	o	
candidato	penalizado	pelos	problemas	de	compreensão	de	seu	texto	(PO,	M,	SV,	CC	e	/	ou	CP).

3. A	variante	linguística	a	ser	utilizada	na	elaboração	da	Redação	é	a	norma-padrão.
4. Na	Redação,	o	candidato	somente	poderá	registrar	seu	nome,	número	de	inscrição	ou	assinatura	em	lugar	/	campo	

especificamente	indicado,	sob	pena	de	anulação	da	sua	prova	e	consequente	eliminação	do	candidato.
5. A	folha	para	rascunho,	constante	neste	caderno	de	prova,	será	de	preenchimento	facultativo	e,	em	nenhuma	hipótese,	

o	rascunho	elaborado	pelo	candidato	será	considerado	na	correção	da	prova.
6. A	Redação	terá	valor	de	20	(vinte)	pontos,	sendo	eliminados	os	candidatos	a	que	for	atribuída	nota	zero.
7. Os	critérios	de	correção	da	Prova	de	Redação	serão	os	seguintes:

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO

ASPECTOS AVALIADOS DE ACORDO COM A NORMA-PADRÃO
TOTAL DE 
PONTOS

PONTOS 
DESCONTADOS 

POR ERRO

Pontuação,	ortografia	e	apresentação	(legibilidade,	respeito	às	margens	
e	indicação	de	parágrafos)	–	(PO) 4,0	pontos 0,25	ponto

Morfossintaxe	(morfologia	e	sintaxe)	–	(M) 4,0	pontos 0,25	ponto
Seleção	 vocabular	 (adequação	 vocabular	 e	 adequação	 à	 situação	
linguística	e	ausência	de	marca	da	oralidade)	–	(SV) 2,0	pontos 0,50	ponto

Coesão	e	coerência	(conexão	e	relação	lógica	entre	as	ideias,	assim	
como	sua	distribuição	entre	as	partes	do	texto)	–	(CC) 5,0	pontos 1,0	ponto

Compreensão	 e	 conhecimento	 do	 conteúdo	 proposto	 (relevância	
e	 propriedade	 de	 resposta	 à	 temática	 e	 ao	 tipo	 de	 gênero	 textual	 
solicitado)	–	(CP)

5,0	pontos 1,0	ponto

TOTAL 20 pontos  –

8.	 A	Redação	receberá	nota	0	(zero)	se	apresentar	uma	das	características	a	seguir:
a)	cujo	conteúdo	versar	sobre	tema	diverso	do	estabelecido;
b)	considerada	ilegível	ou	desenvolvida	em	forma	de	desenhos,	números,	versos,	com	espaçamento	excessivo	entre	
letras,	palavras	e	parágrafos,	bem	como	em	códigos	alheios	à	norma-padrão	da	Língua	Portuguesa	ou	em	idioma	
diverso;

c)	cujo	texto	apresente	qualquer	tipo	de	identificação	do	candidato;
d)	que	não	atingir	o	número	mínimo	de	15	linhas	estabelecido;
e)	que	for	redigida	fora	do	espaço	definido;
f)	que	não	for	escrita	com	caneta	esferográfica	de	tinta	azul	ou	preta;	
g)	que	tiver	uso	de	corretivos;	e
h)	que	não	assinar	ou	preencher	corretamente	os	dados	pessoais	do	caderno	definitivo	da	Prova	de	Redação.

9.	 O	candidato	somente	poderá	registrar	seu	nome,	número	de	inscrição	ou	assinatura	em	lugar	/	campo	especificamente	
indicado,	sob	pena	de	anulação	de	sua	prova	e	consequente	eliminação,	caso	realize	marcações	ou	assinatura	fora	
desses	espaços	/	campos.

10.	 Não	serão	fornecidas	folhas	adicionais	para	complementação	da	Redação,	devendo	o	candidato	limitar-se	à	única	
folha	padrão	recebida.

11.	 Não	haverá	substituição	do Caderno	de	Redação por erro do candidato.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

TEXTO I

O que é cidadania?

A	origem	da	palavra	cidadania	vem	do	 latim	civitas,	que	quer	dizer	cidade.	Na	Grécia	antiga,	considerava-se	cidadão	
aquele	nascido	em	terras	gregas.	Em	Roma	a	palavra	cidadania	era	usada	para	indicar	a	situação	política	de	uma	pessoa	
e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer.

Juridicamente,	cidadão	é	o	indivíduo	no	gozo	dos	direitos	civis	e	políticos	de	um	Estado.	Em	um	conceito	mais	amplo,	
cidadania	quer	dizer	a	qualidade	de	ser	cidadão,	e	consequentemente	sujeito	de	direitos	e	deveres.

A	relação	do	cidadão	com	o	Estado	é	dúplice:	de	um	lado,	os	cidadãos	participam	da	fundação	do	Estado,	e,	portanto,	
estão	sujeitos	ao	pacto	que	o	criou,	no	nosso	caso	a	Constituição	Federal	de	1988.	Portanto,	sendo	o	Estado	dos	próprios	
cidadãos,	os	mesmos	têm	o	dever	de	zelar	pelo	bem	público	e	participar,	seja	através	do	voto,	seja	através	de	outros	
meios,	formais	e	informais,	do	acompanhamento	e	fiscalização	da	atuação	estatal.

Ao	mesmo	tempo,	os	agentes	estatais,	como	cidadãos	investidos	de	funções	públicas,	têm	o	dever	de	atuar	com	base	nos	
princípios	da	legalidade,	impessoalidade,	moralidade	e	publicidade,	prestando	contas	de	todos	os	seus	atos.	Uma	relação	
harmoniosa	entre	as	expectativas	dos	cidadãos	e	a	atuação	estatal	é	o	ideal	a	ser	alcançado	por	qualquer	sociedade.

Mas	nem	tudo	depende	apenas	do	Estado.	O	conceito	de	cidadania	vai	muito	além,	pois	ser	cidadão	significa	também	
tomar	parte	da	vida	em	sociedade,	 tendo	uma	participação	ativa	no	que	diz	 respeito	aos	problemas	da	comunidade.	
Segundo	Dalmo	de	Abreu	Dallari:	 “A	cidadania	expressa	um	conjunto	de	direitos	que	dá	à	pessoa	a	possibilidade	de	
participar	ativamente	da	vida	e	do	governo	de	seu	povo”.

Colocar	o	bem	comum	em	primeiro	lugar	e	atuar	sempre	que	possível	para	promovê-lo	é	dever	de	todo	cidadão	responsável.	
A	cidadania	deve	ser	entendida,	nesse	sentido,	como	processo	contínuo,	uma	construção	coletiva	que	almeja	a	realização	
gradativa	dos	Direitos	Humanos	e	de	uma	sociedade	mais	justa	e	solidária.

Disponível	em:	https://www.justica.pr.gov.br/Pagina/O-que-e-Cidadania.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	[Fragmento]	

TEXTO II

CONSTITUIÇÃO	DA	REPÚBLICA	FEDERATIVA	DO	BRASIL	DE	1988

TÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO	I

DOS	DIREITOS	E	DEVERES	INDIVIDUAIS	E	COLETIVOS

Art.	6º	São	direitos	sociais	a	educação,	a	saúde,	a	alimentação,	o	trabalho,	a	moradia,	o	transporte,	o	lazer,	a	segurança,	a	
previdência	social,	a	proteção	à	maternidade	e	à	infância,	a	assistência	aos	desamparados,	na	forma	desta	Constituição.	

Disponível	em:	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	[Fragmento]



15

TEXTO III

Disponível	em:	https://tribunadaimprensalivre.com/a-cidadania-e-a-condicao-do-homem-sujeito-de-direitos-e-de-obrigacoes-cidadao-
ideal-de-justica-e-de-bem-comum-por-jose-macedo/.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	

A	 partir	 da	 leitura	 dos	 textos	 motivadores	 e	 com	 base	 nos	 conhecimentos	 construídos	 ao	 longo	 de	 sua	 formação,	
REDIJA	 um	 texto	 dissertativo-argumentativo,	 em	 modalidade	 escrita	 formal	 da	 língua	 portuguesa,	 sobre	 o	 tema: 
“Como exercer a cidadania na prática diária”,	 posicionando-se	a	 respeito	 desse	assunto	 e	 respeitando	os	 direitos	
humanos.	 Selecione,	 organize	 e	 relacione,	 de	 forma	 coerente	 e	 coesa,	 argumentos	 e	 fatos	 para	 a	 defesa	 de	 seu	 
ponto de vista. 
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AO	TRANSFERIR	ESSAS	MARCAÇÕES	PARA	A	FOLHA	DE	RESPOSTAS,	
OBSERVE	AS	INSTRUÇÕES	ESPECÍFICAS	DADAS	NA	CAPA	DA	PROVA.
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 

CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ANALISTA TÉCNICO – GESTOR DE RH
Código: 307

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e a Proposta de Redação.

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 e da Redação:

•	 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:

“A esperança é o sonho do homem acordado.”	Aristóteles

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,	 a	 transcrição	das	 respostas	do	Caderno	de	
Questões	da	Prova	Objetiva	(Folha	de	Respostas	e	rascunho)	para	o	Caderno	definitivo	e	a	transcrição	da	Redação	para	o	Caderno	Definitivo	
de	Redação.	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,	 
40 (quarenta) questões	 de	 múltipla	 escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 
4	 (quatro)	 alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas:	 15 (quinze) questões  

de Língua Portuguesa,	  7 (sete) questões de Conhecimentos Gerais,	 8 (oito) 

questões de Legislação,	10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos e a 

Proposta de Redação,	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

INSTRUÇÃO: Leia	o	texto	I	a	seguir	para	responder	às	
questões de 1 a 10.

TEXTO I 

Saneamento nada básico

Parametrização centralizada no âmbito federal não 

necessariamente tornaria o processo mais eficiente

Desde	 a	 antiguidade,	 existe	 preocupação	 com	 o	
saneamento	básico	[...].	No	Brasil,	as	primeiras	iniciativas	
remontam a 1561.

De	 acordo	 com	 o	 Sistema	 Nacional	 de	 Informações	
de	 Saneamento	 (SNIS),	 dados	 de	 2017,	 83,5%	 da	
população	 brasileira	 tinham	 acesso	 a	 água	 tratada,	
52,4%	tinham	acesso	a	coleta	de	esgoto,	e	apenas	46%	
dos	esgotos	do	país	são	 tratados.	O	volume	médio	de	
perdas	ainda	se	encontra	em	38,3%.

As	 condições	 que	 não	 permitiram	 o	 desenvolvimento	
pleno	 do	 saneamento	 básico	 no	 país	 continuam	
presentes:	volume	incipiente	de	investimentos,	ausência	
de	planejamento	adequado,	experiências	malsucedidas	
de	 gestão	 e	 dificuldade	 para	 obter	 financiamentos	
e	 licenças	 para	 obras.	 Destas,	 somente	 a	 última	
apresentou	alguma	evolução	desde	o	Plano	Nacional	de	
Saneamento de 1971.

Dentre	 as	 dificuldades	 de	 planejamento,	 destaca-se	
o	 fato	 de	que	a	 titularidade	dos	 serviços,	 conforme	 lei	
11.445/07,	 é	 dos	 municípios.	 Logo,	 criar	 arcabouço	
regulatório,	planos	de	saneamento	e	 licitar	concessões	
é	uma	tarefa	hercúlea	para	a	gama	de	5.570	municípios	
existentes.	O	problema	é	grande;	o	diagnóstico,	antigo.	
Mas	 pouco	 se	 avançou	 desde	 a	 criação	 do	 marco	
regulatório.	Apresento	possíveis	soluções	para	contribuir	
com o debate.

Em	 primeiro	 lugar,	 é	 preciso	 que	 a	 reflexão	 sobre	 o	
marco	regulatório	ocorra	previamente.	As	duas	medidas	
provisórias	de	2018	e	2019	(844	e	868)	tiveram	vício	de	
origem,	 pois	 não	 foram	 fruto	 de	 uma	 discussão	 prévia	
com	 os	 principais	 agentes	 setoriais.	 Se	 empresas	 dos	
estados	de	SP,	MG	e	PR	foram	responsáveis	por	45%	dos	
investimentos	em	saneamento	no	país	em	2017,	e	65%	
ao	 somarmos	 as	 privadas,	 uma	 reflexão	 deveria	 partir	
delas,	juntamente	com	a	sociedade	civil	e	associações.

A	experiência	do	setor	elétrico	quando	da	criação	do	Novo	
Modelo é um exemplo a ser lembrado. Houve praticamente 

um ano de discussões prévias com ampla adesão que 

culminaram	com	as	MPs	144	e	145,	de	outubro	de	2003.	
De	exemplo	negativo,	temos	a	MP	579/12,	cuja	discussão	
prévia	 foi	 curta	 e	 circunscrita	 a	 agentes	 de	 mercado,	 
em	sua	maioria	eletrointensivos,	e,	portanto,	interessados	
em	redução	de	tarifas.	O	barato	saiu	caro,	e	a	redução	de	
18%	em	2013	foi	sucedida	por	aumentos	 tarifários	41%	
acima	da	inflação	de	2014	a	2018.

A	 solução	 proposta	 é	 a	 simplificação	 dos	 processos	 e	
a	 não	 concentração	 de	 responsabilidade	 na	 Agência	
Nacional	 de	 Águas	 (ANA)	 ou	 a	 criação	 de	 arcabouço	
regulatório	e	plano	de	saneamento	federais.

[...].

Em	segundo	 lugar,	deve-se	repensar	a	proposta	de	se	
criar um plano de saneamento nacional como norte para 

planos	municipais.	Essa	 abordagem	centralizada	 pode	

desconsiderar	 aspectos	 locais	 como	 características	
socioeconômicas	 do	 consumidor,	 estrutura	 dos	 ativos,	
distância	 a	 fontes	 de	 captação	 de	 água,	 topografia,	
restrições	 ambientais,	 entre	 outros.	 Enfim,	 não	
necessariamente	 uma	 parametrização	 centralizada	 no	
âmbito	 federal	 tornaria	 o	 processo	 mais	 eficiente	 ou	
atinente	às	características	locais.

Em	 terceiro	 lugar,	 por	 que	 não	 permitir	 que	 cada	
município	 baseie	 seu	 arcabouço	 regulatório	 em	
melhores	 práticas	 existentes	 e	 regras	 simplificadas	 de	
atualização	de	 tarifas,	qualidade	e	metas	de	cobertura	
dos	 serviços,	 além	 de	 penalidades	 claras	 e	 objetivas	
pelo não cumprimento destas?

Em	 quarto	 lugar,	 a	 criação	 de	 uma	 cartilha	 de	 regras	
de	 licitação	para	 auxiliar	municípios	 seria	 um	começo.	 
Os	dois	outros	pilares,	regulação	e	plano	de	saneamento,	
poderiam	 ser	 disponibilizados	 por	 instituições	
independentes.	 Dessa	 forma,	 o	 processo	 seria	
parametrizado	 de	 maneira	 simples,	 descentralizada	 e	
com custo baixo.

Investir	 em	 saneamento	 é	 processo	 civilizatório.	 
Não	 há	 necessidade	 de	 se	 trazer	 complexidades,	
quando	regras	e	melhores	práticas	já	existem	e	podem	
nortear	 prefeituras	 a	 melhorar	 a	 condição	 de	 vida	 de	
seus	habitantes	sem	uma	mão	visível	da	União.

PIRES,	Adriano.	Saneamento nada básico. Aesbe. 

Associação	Brasileira	das	Empresas	Estaduais	de	
Saneamento.	Disponível	em:	https://aesbe.org.br/novo/opiniao-

artigo-saneamento-nada-basico/.	 
Acesso	em:	27	ago.	2022.

QUESTÃO 1

O	 propósito	 comunicativo	 do	 texto	 “Saneamento	 nada	
básico”	é

A) discutir	 os	 problemas	 enfrentados	 pelo	 Brasil	
acerca	 do	 saneamento	 básico,	 apontando	
causas	e	possíveis	soluções	para	a	questão.	

B)	 divulgar	os	problemas	relativos	ao	saneamento	
básico	 no	 Brasil,	 sem	 entrar	 no	 mérito	 da	
culpabilização	e	das	possíveis	intervenções.

C) explicar	 a	 situação	 atual	 do	 Brasil	 no	 que	 se	
refere	 ao	 saneamento	 básico,	 expondo	 dados	
estatísticos	e	esclarecendo	as	normas	relativas	
ao tema.

D)	 informar	 os	 desafios	 do	 Brasil	 em	 relação	 ao	
saneamento	 básico,	 apresentando	 também	
os	pontos	em	que	o	país	 já	avançou	dentro	da	
temática.

QUESTÃO 2

No	texto,	o	autor	não	apresenta	como	causa	do	pouco	
avanço	 do	 Brasil	 em	 relação	 ao	 desenvolvimento	 do	
saneamento	básico

A) a	 responsabilidade	 dada	 aos	 municípios	 pelos	
serviços	de	saneamento.

B)	 a	dificuldade	dos	municípios	de	criar	planos	de	
saneamento.

C) os	precários	conjuntos	de	leis	relativos	ao	tema	
nos	municípios.

D)	 a	 impossibilidade	 de	 aprovar	 financiamentos	 e	
licenças	para	obras.
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QUESTÃO 3

Assinale	a	alternativa	em	que	a	oração	em	destaque	não	
exerce	a	função	sintática	apresentada	entre	parênteses.

A) “As	 condições	 que não permitiram o 
desenvolvimento pleno do saneamento 
básico no país	continuam	presentes.”	–	(adjunto	
adnominal)

B)	 “Em	 primeiro	 lugar,	 é	 preciso	 que a reflexão 
sobre o marco regulatório ocorra 
previamente.”	–	(sujeito)

C) “Apresento	 possíveis	 soluções	para contribuir 
com o debate.”	–	(adjunto	adverbial	consecutivo)

D)	 “Não	 há	 necessidade	 de se trazer 
complexidades	[...].”	–	(complemento	nominal)	

QUESTÃO 4

Em	relação	às	escolhas	estilísticas	do	texto	I,	analise	as	
afirmativas	a	seguir.

I. Há	 alternância	 de	 tempos	 verbais:	 o	 uso	
pretérito	 perfeito	 do	 indicativo	 predomina,	 mas	
é	acompanhado	em	alguns	trechos	pelo	uso	do	
tempo	presente,	sempre	com	valor	de	passado.

II. A escolha das palavras utilizadas no texto revela 

o	 uso	 da	 variedade	 social	 da	 língua,	 uma	 vez	
que	 a	 norma-padrão	 predominante	 no	 texto	 é	
coerente	com	o	veículo	de	publicação.

III. Há	predominância	do	uso	da	voz	ativa	do	verbo,	
com	algumas	ocorrências	da	voz	passiva.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	III,	apenas.
B)	 II	e	III,	apenas.
C) I	e	II,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 5

Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão 

destacada no trecho é usada como recurso coesivo 

referencial:

A) “Logo,	 criar	 arcabouço	 regulatório,	 planos	 de	
saneamento	 e	 licitar	 concessões	 é	 uma	 tarefa	
[...].”

B)	 “Em segundo lugar,	 deve-se	 repensar	 a	
proposta de se criar um plano de saneamento 

nacional	[...].”
C) “As	 duas	medidas	 provisórias	 de	 2018	 e	 2019	

(844	 e	 868)	 tiveram	 vício	 de	 origem,	pois não 

foram	fruto	de	uma	discussão	prévia	[...]”
D)	 “De	 exemplo	 negativo,	 temos	 a	 MP	 579/12,	

cuja	 discussão	prévia	 foi	 curta	e	 circunscrita	a	
agentes	de	mercado	[...].”

QUESTÃO 6

As	 relações	 entre	 as	 palavras	 se	 constituem	 como	
recurso	para	a	elaboração	de	períodos	mais	ou	menos	
complexos e detalhados. 

Releia o trecho do texto I:

“As	condições	que	não	permitiram	o	desenvolvimento 

pleno	 do	 saneamento	 básico	 no	 país	 continuam	
presentes: volume	 incipiente	 de	 investimentos,	
ausência	 de	 planejamento	 adequado,	 experiências 

malsucedidas	 de	 gestão	 e	 dificuldade para obter 

financiamentos	e	licenças	para	obras.”

Em	 relação	 aos	 determinantes	 dos	 substantivos	
destacados,	analise	as	afirmativas	a	seguir.

I. Apenas um substantivo em destaque é 

determinado	por	uma	oração	subordinada.
II. Quatro	 dos	 cinco	 substantivos	 têm	 como	

determinante	 uma	 locução	 adjetiva.	 Para	 cada	
um	deles	há	uma	locução	adjetiva	diferente.

III. Os	 determinantes	 são	 usados,	 nesse	 trecho,	
como	estratégia	de	manifestação	de	opinião.

Está(ão)	correta(s)	a(s)	afirmativa(s)

A) I,	apenas.
B)	 I	e	II,	apenas.
C) I,	II	e	III.
D)	 III,	apenas.

QUESTÃO 7

As	expressões	destacadas	apresentam	a	mesma	função	
morfossintática,	exceto	em:

A) “As	 duas	medidas	 provisórias	de 2018 e 2019 

(844	e	868)	tiveram	[...].”
B)	 “No Brasil,	as	primeiras	 iniciativas	remontam	a	

1561.”
C) “[...]	 investimentos	em	saneamento	no	país	em 

2017	[...].”
D)	 “Mas	 pouco	 se	 avançou	 desde a criação do 

marco regulatório.”

QUESTÃO 8

Releia	a	seguinte	passagem,	observando	o	uso	de	“se”,	
em destaque.

Em	segundo	lugar,	deve-se	repensar	a	proposta	[...].

Assinale	 a	 alternativa	 em	 que	 o	 “se”	 destacado	 tenha	
a	 mesma	 função	 que	 aquela	 apresentada	 no	 período	
anterior.

A) Precisa-se	de	novas	normas	que	regulamentem	
a	promoção	do	saneamento	básico.

B)	 Fala-se	 muito	 em	 resolver	 o	 problema,	 mas	
pouco se concretiza.

C) Sugerem-se	 intervenções	 advindas	 da	 área	
política	e	econômica.

D)	 Necessita-se	buscar	soluções	a	curto	prazo	para	
a questão em debate.
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QUESTÃO 9

Releia	o	trecho	a	seguir,	observando	o	verbo	destacado.
“De	 acordo	 com	 o	 Sistema	Nacional	 de	 Informações	
de	 Saneamento	 (SNIS),	 dados	 de	 2017,	 83,5%	 da	
população	 brasileira	 tinham	 acesso	 à	 água	 tratada	
[...].”

Na	passagem	anterior,	o	verbo	em	destaque	é	transitivo	
direto. 

Assinale a alternativa em que o verbo não possua a 

mesma	 classificação,	 quanto	 à	 transitividade,	 que	 o	
verbo destacado no trecho anterior.

A) “Desde	a	antiguidade,	existe	preocupação	com	
o	saneamento	básico.”	

B)	 “Destas,	 somente	a	última	apresentou	 alguma	
evolução	desde	o	Plano	Nacional	[...].”

C) “Houve praticamente um ano de discussões 

prévias	com	ampla	adesão	[...].”
D)	 “[...]	 a	 proposta	 de	 se	 criar um plano de 

saneamento	nacional	como	norte	[...].”

QUESTÃO 10

Releia	a	passagem	a	seguir:

“Logo,	criar	arcabouço	regulatório,	planos	de	saneamento	
e	licitar	concessões	é	uma	tarefa	hercúlea	para	a	gama	
de	5.570	municípios	existentes.”

A	 palavra	 destacada	 poderia	 ser	 substituída,	 sem	
prejuízo	de	sentido,	por

A) débil.

B)	 gigantesca.
C) pertinente.

D)	 poderosa.

INSTRUÇÃO: Leia	o	texto	II	a	seguir	para	responder	às	
questões de 11 a 13.

TEXTO II

Novo Marco Legal do Saneamento já gerou mais de 
R$ 70 bilhões em investimentos

Sancionada em 2020, legislação permitiu a atração de 

recursos para o setor com a realização de nove leilões 

de concessão durante o período

O	 novo	 Marco	 Legal	 do	 Saneamento,	 sancionado	
em	 julho	 de	 2020,	 já	 gerou	 cerca	 de	 R$	 72,2	 bilhões	
em	 investimentos	 para	 o	 setor,	 segundo	 informações	
do	 Ministério	 do	 Desenvolvimento	 Regional	 (MDR).	 
Em	menos	de	dois	anos,	foram	garantidos	recursos	com	
a	realização	de	nove	 leilões	de	concessão	de	serviços	
sob	as	regras	da	nova	legislação.

Ao	 todo,	 19,3	milhões	 de	 pessoas	 foram	 beneficiadas	
em	 212	 municípios	 com	 as	 licitações,	 que	 ocorreram	
nos	 estados	 de	Alagoas,	 Espírito	 Santo,	 Mato	 Grosso	
do	Sul,	Amapá,	Rio	de	Janeiro,	e	nas	cidades	do	Crato,	 
no	Ceará,	e	São	Simão,	em	Goiás.

O	 objetivo	 do	 Marco	 Legal	 do	 Saneamento	 é	 que,	 
até	2033,	99%	da	população	brasileira	 tenha	acesso	a	
água	 potável	 e	 90%	 a	 tratamento	 e	 coleta	 de	 esgoto.	
Segundo	relatório	do	Instituto	Trata	Brasil	(ITB),	divulgado	

neste	 mês,	 cerca	 de	 100	 milhões	 de	 brasileiros	 não	
dispõem	de	rede	de	coleta	de	esgoto,	e	35	milhões	não	
têm	acesso	a	água	tratada.	O	levantamento	mostra	que	
somente	31,78%	das	pessoas,	nos	20	piores	municípios,	
são	 abastecidas	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	 nos	 
20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%.

Quando	analisado	o	critério	de	acesso	a	redes	de	água	
potável,	99,07%	da	população	das	20	melhores	cidades	
tem	 acesso	 ao	 recurso,	 contra	 82,52%	 da	 população	
entre	os	20	piores	municípios	com	o	serviço.	

A	 legislação	 do	Marco	 Legal	 também	 definiu	 regras	 a	
serem	 cumpridas	 pelos	 municípios	 e	 prestadores	 de	
serviços	 em	 relação	 à	 drenagem	 urbana	 e	 ao	manejo	
de	 resíduos	 sólidos	 urbanos.	 “A	 lei	 traz	 regras	 claras	
e	 dá	 segurança	 jurídica,	 possibilitando	 a	 atração	 de	
investidores.	 Precisamos	 de	 cerca	 de	 R$	 500	 bilhões	
a	 R$	 700	 bilhões	 em	 10	 anos	 para	 universalizar	 os	
serviços.	Mas	só	conseguiremos	chegar	a	esses	valores	
com	recursos	públicos	e	privados”,	afirmou	o	ministro	do	
Desenvolvimento	Regional,	Rogério	Marinho.

Somente	 em	 2021,	 o	 setor	 de	 saneamento	 básico	 no	
Brasil	garantiu	quase	R$	42,8	bilhões	em	investimentos,	
de acordo com a pasta. Os leilões de concessões 

de	 serviços	 realizados	 no	 período	 garantiram	 
R$	37,7	bilhões	em	recursos.
JULIÃO,	Fabrício.	Novo	Marco	Legal	do	Saneamento	já	gerou	
mais	de	R$	70	bilhões	em	investimentos.	CNN Brasil. CNN 

Brasil	Business.	1	abr.	2022.	Disponível	em:	https://www.
cnnbrasil.com.br/business/novo-marco-legal-do-saneamento-
ja-gerou-mais-de-r-70-bilhoes-em-investimentos/. Acesso em: 

27	ago.	2022.

QUESTÃO 11

O	texto	“Novo	Marco	Legal	do	Saneamento	já	gerou	mais	
de	 R$	 70	 bilhões	 em	 investimentos”	 é	 compreendido,	
quanto	ao	gênero	textual,	como

A) artigo	de	opinião,	devido	ao	caráter	argumentativo	
das	 informações	apresentadas,	como	a	citação	
de autoridade.

B)	 editorial,	 posto	 que	 apresenta	 a	 opinião	 do	
veículo	de	comunicação	onde	foi	publicado.

C) notícia,	uma	vez	que	seu	propósito	é	informar	de	
maneira	objetiva,	sem	juízos	de	valor.

D)	 reportagem,	 dado	 que	 aprofunda	 em	 um	
determinado	assunto	trazendo	informações	mais	
acuradas.

QUESTÃO 12

O texto publicado no site	da	CNN	Brasil	apresenta	função

A) apelativa	da	linguagem.
B)	 referencial	da	linguagem.
C) fática	da	linguagem.
D)	 metalinguística	da	linguagem.
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QUESTÃO 13

Releia	 os	 trechos	 a	 seguir	 e	 a	 reescrita	 referente	 a	 
cada um:

I. “O	 levantamento	 mostra	 que	 somente	 31,78%	
das	 pessoas,	 nos	 20	 piores	 municípios,	 são	
abastecidas	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	
nos	20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%.”	 
–	O	levantamento	mostra	que	somente	31,78%	
das	 pessoas,	 nos	 20	 piores	 municípios,	 
é	 abastecida	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	
nos	20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%

II. “Os	leilões	de	concessões	de	serviços	realizados	
no	 período	 garantiram	 R$	 37,7	 bilhões	 em	
recursos.”	–		O	leilão	de	concessões	de	serviços	
realizados	no	período	garantiram	R$	37,7	bilhões	
em recursos.

Em	 relação	 à	 concordância	 verbal,	 a	 reescrita	 dos	
trechos é

A) inadequada em ambos os casos.

B)	 adequada apenas em I.

C) adequada apenas em II.

D)	 adequada em ambos os casos.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa em que o pronome relativo se 

apresenta	de	forma	incorreta.

A) São muitas as leis sobre as quais eles devem 

estudar.

B)	 Há	 muitos	 projetos	 cuja	 eficiência	 verifica-se	
apenas	na	prática.

C) O	 projeto	 de	 lei	 será	 modificado	 tantas	 vezes	
quanto	forem	necessárias.

D)	 As	 normas	 com	 que	 o	 funcionário	 deve	 se	
comprometer estão no estatuto da empresa.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que as palavras tenham 

sido	 acentuadas	 considerando	 as	mesmas	 regras	 que	
levou ao acento em repórter,	 desânimo,	 escarcéu, 
respectivamente.

A) abdômen,	fórceps,	rodapés.
B)	 pôster,	mágica,	Ilhéus.
C) cônsul,	empírico,	papéis.
D)	 caráter,	silêncio,	céu.	

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

TEXTO I

“Tempo	 afora,	 nos	 períodos	 colonial,	 provincial,	
república	até	mais	ou	menos	15	anos	atrás,	a	generosa	
cucurbitácea	era	alimento	de	pouca	valia,	 embora	 sua	
exuberante	 produção.	 Desprezada	 por	 boa	 parte	 da	
gente	de	paladar	refinado,	era	considerada	“comida	de	
porco”,	é	de	se	admirar	a	ojeriza	que	o	contagense,	com	
raras	 exceções	 no	 passado,	 nutria	 pelo	 cognome	 das	
Abóboras	[...].	Ora,	era	comum	que	os	viajantes,	tropeiros	
que	se	dirigiam	à	 região	das	Minas,	 se	preocupassem	 
com a semeadura e o plantio de sementes de alimentos: 

feijão,	milho,	mandioca,	abóbora,	ao	longo	dos	caminhos	
percorridos	 por	 eles.	 Era	 uma	 forma	 de	 garantir	 o	
sustento,	 driblando	 a	 fome	 que	 rondava	 os	 trechos	
em	 direção	 à	 zona	 de	 mineração,	 problema	 sério	 de	
abastecimento	 na	 região	 das	 minas.	 A	 formação	 de	
pequenas	 roças	 era	 a	 garantia	 de	 alimentação	 para	
aqueles	 tropeiros,	 viajantes,	 transeuntes	 em	geral	 que	
se	dirigiam	a	Vila	Rica	e	região.”

PREFEITURA	DE	CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	
Educação	e	Cultura.	Atlas Escolar, Histórico, Geográfico 
e Cultural do Município de Contagem, Estado de Minas 

Gerais.	Contagem,	2009.	p.	15-16.	Disponível	em:	https://www.
contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/atlascontagem.pdf.	

Acesso em: 19 dez. 2022.

TEXTO II

15ª edição do “Festival Gastronômico das 
Abóboras” é realizada em Contagem

[...]

O	 Festival	 Gastronômico	 de	 Abóboras	 teve	 início	 em	
2007,	 com	 o	 objetivo	 de	 promover	 o	 protagonismo	 da	
população	idosa.	Os	grupos	de	convivência	se	reuniam	
nos	Centros	de	Referência	de	Assistência	Social	(CRAS),	
para	desenvolver	receitas	feitas	com	abóbora.

G1.	15ª	edição	do	‘Festival	Gastronômico	das	Abóboras’	
é	realizada	em	Contagem.	G1.	Minas	Gerais.	Disponível	

em:	https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/o-que-fazer-em-
belo-horizonte/noticia/2022/08/26/15a-edicao-do-festival-

gastronomico-das-aboboras-e-realizada-em-contagem.ghtml.	
Acesso	em:	28	ago.	2022.

Em	Contagem,	tem	se	tornado	tradição	a	realização	do	
Festival	Gastronômico	das	Abóboras,	que	faz	referência

A) à	 agricultura	 familiar,	 que,	 com	 o	 cultivo	 de	
abóboras,	 incentiva	 a	 população	 idosa	 a	 se	
manter	 ativa,	 tanto	 na	 produção	 quanto	 na	
cultura	do	município.

B)	 à	produção	agrícola	de	Contagem,	que	 tem	no	
cultivo	de	abóbora	um	produto	de	destaque	do	
setor	econômico	municipal.

C) a	um	dos	mitos	sobre	a	fundação	de	Contagem,	
aludindo	à	região	como	sendo	um	dos	pontos	de	
alimentação	de	viajantes	que	se	dirigiam	para	a	
região	de	mineração.

D)	 ao	cultivo	de	abóboras,	destinadas	à	alimentação	
do	 gado	 que	 vinha	 da	 Bahia	 para	 as	 Minas,	 
já	que	Contagem	se	situava	no	Caminho	Geral	
do Sertão.
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QUESTÃO 17

CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Cultura.	Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do Município de 
Contagem, Estado de Minas Gerais.	Contagem,	2009.	p.	22.	Disponível	em:	https://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/

atlascontagem.pdf.	Acesso	em:	19	dez.	2022.

No	momento	atual,	as	manifestações	afroculturais	no	município	de	Contagem	são	expressivas	e	têm	origem	

A) nas	características	econômicas	coloniais	da	região,	que	demandavam	o	trabalho	escravo.		
B)	 no	respeito	às	expressões	étnico-identitárias	definidas	pelo	Estatuto	da	Igualdade	Racial.	
C) nos	investimentos	públicos,	objetivando	projetar	a	cidade	no	cenário	cultural	nacional.
D)	 nos	dados	do	censo	de	2010/IBGE,	indicando	que	a	maioria	da	população	da	cidade	é	negra.

QUESTÃO 18

O	Questionário	Básico	da	pesquisa	conta	com	26	questões	e	investiga	as	principais	características	do	domicílio	e	dos	
moradores.	Além	disso,	uma	parcela	dos	domicílios	é	selecionada	para	responder	ao	questionário	da	Amostra,	que	conta	
com	77	questões.	A	investigação	nos	domicílios	selecionados,	efetuada	por	meio	do	Questionário	da	Amostra,	inclui,	além	
dos	quesitos	presentes	no	Questionário	Básico,	outros	mais	detalhados,	bem	como	quesitos	sobre	temas	específicos:	
características	 dos	 domicílios,	 identificação	 étnico-racial,	 nupcialidade,	 núcleo	 familiar,	 fecundidade,	 religião	 ou	 culto,	
deficiência,	migração	interna	ou	internacional,	educação,	deslocamento	para	estudo,	trabalho	e	rendimento,	deslocamento	
para	trabalho,	mortalidade	e	autismo.
IBGE.	O que é.	Censo	Demográfico.	Disponível	em:	https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-2020-censo4.

html?=&t=o-que-e.	Acesso	em:	15	ago.	2022.

Assinale	a	alternativa	que	apresenta	característica(s)	do	Censo	2022:

A) As	informações	do	Censo	permitem	a	produção	de	retrato	geral	da	sociedade	brasileira,	o	que	pode	subsidiar	a	
produção	de	políticas	públicas	específicas.

B)	 Campanhas	de	divulgação	do	Censo	se	prestam	a	sensibilizar	os	cidadãos	a	receber	e	atender	aos	recenseadores,	
uma	vez	que	a	participação	é	facultativa.

C) Dado	o	tamanho	da	população	brasileira	e	a	dificuldade	de	acesso	a	determinadas	localidades	do	país,	o	Censo	
é	realizado	por	amostragem	simples.

D)	 Para	 garantir	 um	padrão	 único	 para	 a	 coleta	 de	 dados,	 todos	 os	 75	milhões	 de	 domicílios	 brasileiros	 devem	
responder	ao	mesmo	questionário.
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QUESTÃO 19

Os aditivos industriais usados para tornar os 

ultraprocessados	 mais	 palatáveis	 também	 os	 tornam	
mais	 baratos,	 práticos	 e	 acessíveis	 [...].	 “As	 pessoas	
mais pobres estão comendo comida de baixa qualidade 

porque	é	mais	barato”,	diz	o	 [...]	ex-secretário	nacional	
de	Segurança	Alimentar	e	Nutricional.

[...]

Além	 das	 doenças	 crônicas	 relacionadas	 ao	 excesso	
de	 peso,	 muitas	 crianças	 com	 obesidade	 –	 incluindo	
os	níveis	mais	severos	–	não	escapam	da	desnutrição.	
Não	 porque	 elas	 não	 têm	 o	 que	 comer,	 mas	 porque	
as dietas baseadas majoritariamente em produtos 

ultraprocessados costumam ser pobres em nutrientes 

essenciais.	[...]
LICHOTTI,	Camille.	“Espoca-bucho”	com	salsicha,	receita	pra	

ficar	doente	de	comida.	Revista Piauí. Folha de S. Paulo.  

28	jul.	2022.	Disponível	em:	https://piaui.folha.uol.com.br/
espoca-bucho-salsicha-receita-ficar-doente-de-comida/.	 

Acesso	em:	2	ago.	2022.

A	reportagem	indica	o	quadro	de	saúde	de	crianças	no	
Brasil,	sugerindo	que

A) a	 alimentação	 à	 base	 de	 ultraprocessados	
pode estar relacionada ao quadro de obesidade  

entre	crianças.
B)	 a	obesidade	infantil,	se	por	um	lado	indica	sinais	

de	 doenças	 crônicas,	 por	 outro	 mostra	 que	 a	
desnutrição	nessa	faixa	etária	está	sob	controle.

C) a	 oferta	 de	 alimentos	 ultraprocessados	 é	 um	
meio	de	combate	à	fome,	já	que,	por	serem	mais	
baratos,	 são	 de	 fácil	 consumo	 pela	 população	
mais pobre.

D)	 os alimentos ultraprocessados mais baratos 

recebem	 recomendação	 médica	 por	 serem	
mais	 palatáveis,	 facilitando	 sua	 aceitação	 
por	crianças.	

QUESTÃO 20

Contagem	 possui	 muitos	 bens	 tombados	 que,	 ao	 se	
tornarem	 patrimônio	 oficial,	 recebem	 proteção	 jurídica	
especial,	considerando	a	sua	função	social.	Entre	esses	
bens	 materiais,	 está	 o	 prédio	 que	 foi	 construído	 na	
década	de	1950	para	abrigar	o	Seminário	São	José	da	
Ordem	dos	Carmelitas,	onde	atualmente	está	o(a)

A) Biblioteca	Pública	Municipal	Doutor	Edson	Diniz.
B)	 Casa da Cultura Nair Mendes Moreira.

C) Prédio	Administrativo	da	Itaú.
D)	 Prefeitura	Municipal	de	Contagem.

QUESTÃO 21

Síndrome de burnout

Desde	 1º	 de	 janeiro,	 a	 síndrome	 passou	 a	 ser	
considerada	 doença	 ocupacional,	 após	 ser	 incluída	
na	 Classificação	 Internacional	 de	 Doenças	 (CID)	 da	
Organização	 Mundial	 da	 Saúde	 (OMS).	 Na	 prática,	
significa	que	os	acometidos	agora	possuem	os	mesmos	
direitos	 trabalhistas	 e	 previdenciários	 assegurados	 no	
caso	das	demais	doenças	relacionadas	ao	emprego.

SALES,	Amanda.	Síndrome	de	burnout	[...].	G1.	Distrito	
Federal.	DF,	14	ago.	2022.	Disponível	em:	l1nq.com/zzxMS.	

Acesso	em:	22	ago.	2022.

A	 classificação	 da	Síndrome	 de	 burnout	 como	 doença	
ocupacional se explica porque

A) é	 uma	 doença	 resultante	 da	 instabilidade	 no	
emprego,	 em	 decorrência	 das	 medidas	 de	
isolamento social por causa da pandemia da 

Covid-19.
B)	 é	 uma	 enfermidade	 de	 natureza	 psicológica,	 

que	se	desenvolve	em	situações	de	esgotamento	
provocado em ambiente de trabalho.

C) é	 uma	 síndrome	de	mulheres	 que,	 submetidas	
à	 dupla	 jornada,	 comprovadamente,	 recebem	
menos que os homens para desempenhar as 

mesmas	funções.
D)	 é	 um	 mal	 que	 afeta	 pessoas	 em	 cargos	 de	

chefia	superior,	que	se	sentem	psicologicamente	
pressionadas	 para	 comandar	 grandes	 equipes	
de subordinados.

QUESTÃO 22

O	Centro	Industrial	de	Contagem,	CINCO,	foi	criado	com	
o	objetivo	de	expandir	o	parque	fabril	da	cidade.	

“O	 CINCO	 propiciaria	 ao	 município	 de	 Contagem	
participar	 ativamente	 da	 condução	 do	 seu	 processo	
de	 industrialização,	 papel	 até	 então	 representado	 pelo	
Estado.	[...]”	

CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Cultura.	
Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do 
Município de Contagem, Estado de Minas Gerais. 

Contagem,	2009.	p.	27.	Disponível	em:	https://www.contagem.
mg.gov.br/arquivos/comunicacao/atlascontagem.pdf.	 

Acesso em: 19 dez. 2022.

A	criação	do	CINCO

A) atendeu	 aos	 reclames	 da	 população	 vizinha	 à	
Cidade	Industrial,	contrária	aos	altos	índices	de	
poluição	industrial.

B)	 deu	 a	 Contagem	 o	 status de maior centro 

industrial	do	estado,	com	o	PIB	majoritariamente	
proveniente	do	setor	secundário.

C) foi	 baseada	 na	 lógica	 urbana	 da	 planta	 do	
distrito	industrial	da	cidade	de	Camberra,	capital	 
da	Austrália.

D)	 resultou	 do	 interesse	 da	 expansão	 da	 área	
industrial	e	dos	benefícios	fiscais	proporcionados	
pela	criação	do	ICM.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 23

Segundo	 a	 Lei	 Orgânica,	 ao	 Município	 Contagem	
compete	 prover	 tudo	 quanto	 diga	 respeito	 ao	 seu	
peculiar	 interesse	 e	 ao	 bem-estar	 de	 sua	 população,	 
cabendo-lhe,	 privativamente,	 as	 seguintes	 atribuições,	
exceto:

A) Legislar	sobre	assuntos	de	interesse	local.
B)	 Regulamentar	as	disposições	e	o	uso	dos	bens	

públicos	de	uso	especial.
C) Criar	guarda	municipal	para	proteção	dos	bens,	

serviços	e	instalações	municipais.
D)	 Estabelecer	e	impor	penalidade	por	infração	de	

suas	leis	e	regulamentos.

QUESTÃO 24

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	as	regras	previstas	
na	 Lei	 Orgânica	 do	 Município	 de	 Contagem	 sobre	 a	
Câmara	Municipal	 e	 assinale	 com	V	 as	 verdadeiras	 e	
com	F	as	falsas.

	 		 )( A	 Câmara	 Municipal	 reunir-se-á	 em	 sessão	
ordinária,	 independentemente	 de	 convocação,	
no	período	de	1º	 de	 fevereiro	 a	 30	de	 junho	e	
de	1º	de	agosto	a	15	de	dezembro	de	cada	ano.

	 		 )( O presidente da Câmara participa somente nas 

votações	 secretas	 e,	 quando	 houver	 empate,	
nas	votações	públicas.

	 		 )( O	 secretário	 pode	 comparecer	 à	Câmara	 ou	 a	
qualquer	de	suas	Comissões,	por	sua	 iniciativa	
e	 após	 entendimento	 com	 a	Mesa,	 para	 expor	
assunto de relevância de sua Secretaria.

	 		 )( É	assegurado	o	uso	da	palavra	a	representantes	
populares,	 na	 Tribuna	 da	 Câmara,	 durante	
as	 reuniões,	 na	 forma	 e	 nos	 casos	 definidos	 
pelo	Regimento.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 25

Segundo	o	artigo	57	do	Regimento	 Interno	da	Câmara	
Municipal	 de	 Contagem,	 não	 é	 uma	 modalidade	 de	
reunião prevista:

A) As	 extraordinárias,	 que	 se	 realizam	 em	 dia	 ou	
hora	diferentes	dos	fixados	para	as	ordinárias.

B)	 As	 especiais,	 que	 se	 realizam	 para	 a	 eleição	
da	Mesa	 ou	 para	 a	 exposição	 de	 assuntos	 de	
relevante	interesse	público.

C) As	comunitárias,	realizadas	em	bairros	e	distritos	
do	município,	com	caráter	oficial	e	ordinário.

D)	 As	solenes,	que	se	realizam	para	compromisso	
e	posse	dos	vereadores,	prefeito	e	vice-prefeito,	 
e	para	comemorações	ou	homenagens.

QUESTÃO 26

De	 acordo	 com	 o	 Regimento	 Interno	 da	 Câmara	
Municipal	de	Contagem,	à	Comissão	de	Administração	
e	Serviços	Públicos	compete	examinar	e	emitir	parecer	
sobre	a	seguinte	matéria:

A) Política	e	desenvolvimento	urbano-rural.
B)	 Programas	 governamentais	 de	 interesse	 

da mulher.

C) Aplicação	 de	 recursos	 destinados	 à	 área	 
da	saúde.

D)	 Política	de	desenvolvimento	científico,	pesquisa,	
difusão	e	capacitação	tecnológicas.

QUESTÃO 27

Com	 base	 nas	 regras	 previstas	 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 incorreta.

A) Por	motivo	de	crença	religiosa	ou	de	convicção	
filosófica	 ou	 política,	 nenhum	 servidor	 poderá	
ser	privado	de	quaisquer	de	seus	direitos,	sofrer	
discriminação	 em	 sua	 vida	 funcional,	 nem	 se	
eximir do cumprimento de seus deveres.

B)	 O	plano	de	previdência	 social	 do	 servidor	 será	
custeado	 com	 produto	 da	 arrecadação	 de	
contribuições	sociais	obrigatórias	dos	servidores	
dos	poderes	do	município,	das	autarquias	e	das	
fundações	públicas.

C) O	 auxílio-natalidade	 é	 devido	 à	 servidora,	 
por	motivo	 de	 nascimento	 de	 filho,	 em	quantia	
equivalente	a	um	vencimento	mínimo	do	plano	
de	carreira,	salvo	no	caso	de	natimorto.

D)	 Em	caso	de	falecimento	de	servidor	em	serviço	
fora	 do	 local	 de	 trabalho,	 inclusive	 no	 exterior,	
as	despesas	de	transporte	do	corpo	correrão	à	
conta	 dos	 recursos	 do	município,	 autarquia	 ou	
fundação	pública.

QUESTÃO 28

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	 competência	 do	 Chefe	 da	
Escola	do	Legislativo

A) coordenar	a	capacitação	de	agentes	políticos	e	
servidores	 públicos	 em	 assuntos	 de	 interesse	
político-institucional.

B)	 realizar	ações	para	o	fortalecimento	da	cidadania.
C) promover atividades de pesquisa e estudos em 

temas	de	interesse	político-institucional.
D)	 gerenciar	o	acervo	e	promover	sua	conservação,	

higienização,	desinfecção	e	restauração.
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QUESTÃO 29

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	as	penalidades	previstas	na	Lei	nº	2.160/1990,	que	dispõe	sobre	o	Estatuto	dos	
Servidores	Públicos	do	Município	de	Contagem	e	dá	outras	providências,	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	
falsas.

	 		 )( Advertência	e	destituição	de	cargo	em	comissão	são	tipos	de	penalidade	disciplinares.
	 		 )( A	suspensão	será	aplicada	em	caso	de	reincidência	das	faltas	punidas	com	advertência	e	de	violação	das	demais	

proibições	que	não	tipifiquem	infração	sujeita	a	penalidade	de	demissão,	não	podendo	exceder	a	120	dias.
	 		 )( A	 demissão	 poderá	 ser	 aplicada	 em	 caso	 de	 inassiduidade	 habitual,	 de	 improbidade	 administrativa	 ou	 de	

insubordinação	grave	em	serviço.
	 		 )( Verificada	em	processo	disciplinar	acumulação	proibida,	e	provada	a	boa	fé,	o	servidor	optará	por	um	dos	cargos.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 30

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 as	 regras	 previstas	 na	 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,	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

	 		 )( A	Presidência	da	Mesa	Diretora	é	gestora	legal	dos	serviços	administrativos	da	Câmara.
	 		 )( Compõe	 a	 Procuradoria	 da	 Câmara	 a	 Procuradoria-Geral	 do	 Legislativo,	 formada	 pelo	 Procurador-Geral,	 

pelo	Procurador	Adjunto	e	pelos	Procuradores	Legislativos.
	 		 )( O	Procon	Câmara	integra	o	Sistema	Nacional	de	Defesa	do	Consumidor	–	SNDC.
	 		 )( Os	Gabinetes	Legislativos	exercerão	as	atividades	atinentes	aos	serviços	parlamentares	internos	e	externos	sob	

a	direção	do	Vereador.
Assinale	a	sequência	correta.

A) V	F	F	V
B)	 F	V	V	F
C) V	V	V	V
D)	 F F F F
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ANALISTA TÉCNICO – GESTOR DE RH

QUESTÃO 31

“As	 organizações	 vêm	 sofrendo	 grande	 pressão	 do	
contexto	externo,	forçando-as	a	revisar	a	forma	de	gerir	
pessoas”	(DUTRA,	2017).	

Considerando	 essa	 afirmação,	 constituem	 premissas	
para	a	Gestão	de	Pessoas,	exceto:

A) Ser	 integrada	 e	 atender	 aos	 interesses	 e	
expectativas	da	organização	e	das	pessoas.

B)	 Oferecer	à	organização	visão	clara	sobre	o	nível	
de	contribuição	de	cada	pessoa.

C) Abranger	 práticas	 que	 levem	 em	 consideração	
as	relações	além	do	vínculo	formal	de	emprego.

D)	 Desenvolver	 a	 organização	 e	 as	 pessoas,	
demandando	 reflexões	 sobre	 aprendizagem,	
sem	implicar	em	análise	de	interdependência.

QUESTÃO 32

Segundo	Dutra	 (2017),	 ao	 longo	 dos	 últimos	 20	 anos,	 
as	organizações	brasileiras	bem-sucedidas	em	Gestão	
de Pessoas apresentam pontos comuns entre as 

políticas	e	práticas	desse	tipo	de	gestão.	

Não	 podem	 ser	 consideradas	 políticas	 e	 práticas	 da	
Gestão de Pessoas: 

A) Diálogo	contínuo	com	as	pessoas	que	mantêm	
algum	tipo	relação	com	a	organização.	

B)	 Alinhamento	 entre	 as	 políticas	 e	 as	 práticas	
de	 gestão	 de	 pessoas	 e	 dessas	 com	o	 intento		
estratégico	da	organização.

C) Esforço	 permanentemente	 voltado	 para	 o	
desenvolvimento	da	organização	e	das	pessoas.

D)	 Relacionamento	com	as	pessoas	com	foco	único	
no	atendimento	das	expectativas	da	organização.		

QUESTÃO 33 

Com	relação	ao	subsistema	de	captação,	socialização	e	
movimentação	de	pessoal	nas	organizações	modernas,	
segundo	Dutra	(2017),	é	incorreto afirmar:

A) A	 obtenção	 de	 informações	 relevantes	 para	 a	
realidade	 das	 organizações	 brasileiras	 implica	
na	realização	de	um	trabalho	sistematizado.

B)	 O	 monitoramento	 do	 mercado	 com	 relação	
às	 posições	 críticas	 é	 estratégico	 para	 as	
organizações	para	o	atendimento	da	demanda

C) A	compreensão	do	mercado	de	trabalho,	embora	
importante,	 não	 permite	 intervenções	 para	
realizar	os	ajustes	necessários.

D)	 Conhecer	 as	 limitações	 do	 mercado	 constitui	
uma		vantagem	para	as	organizações	modernas.

QUESTÃO 34

No	que	se	refere	à	socialização	das	pessoas,	conforme	
Dutra	(2017),	é	incorreto	afirmar:

A) As	formas	não	estruturadas	auxiliam	no	processo	
de	 integração	das	pessoas	e	na	construção	de	
uma	imagem	positiva	da	organização.

B)	 Poucas	 organizações	 têm	 preocupação	 em	
oferecer	 suporte	 às	 pessoas	 nos	 processos	 
de	movimentação.

C) O	 processo	 de	 internalização	 pode	 ser	
desconsiderado	 na	 repressão	 ou	 padronização	
do comportamento das pessoas.

D)	 As	atividades	estruturadas	de	 socialização	 são	
muito	simples	e,	normalmente,	não	necessitam	
de investimentos.

QUESTÃO 35

Considerando o subsistema de treinamento e 

capacitação	 de	 pessoas	 nas	 organizações,	 segundo	
Chiavenato	(2015),	é	incorreto	afirmar:

A) Treinamento	é	um	processo	educacional	focado	
no	curto	prazo	e	aplicado	de	maneira	sistemática	
e	organizada.

B)	 O	 conteúdo	 do	 treinamento	 pode	 envolver	
mudanças	comportamentais.

C) A	 aprendizagem	 é	 uma	 mudança	 no	
comportamento e ocorre no dia a dia e em todos 

os	indivíduos.
D)	 Do	ponto	de	vista	administrativo,	o	 treinamento	

dos	 funcionários	 constitui	 responsabilidade		
própria	da	gerência	de	Recursos	Humanos.

QUESTÃO 36

Com	 relação	 às	 etapas	 do	 processo	 de	 treinamento,	 
de	 acordo	 com	 Chiavenato	 (2015),	 assinale	 a	 
alternativa incorreta.

A) Na	avaliação	dos	resultados,	é	feita	a	verificação	
ou	medição.

B)	 No	levantamento	de	necessidades,	é elaborado 

o	diagnóstico	da	situação.
C) Na	 etapa	 de	 execução,	 é	 tomada	 a	 decisão	

quanto	à	estratégia	do	treinamento.
D)	 Na	etapa	de	programação,	são	definidos	a	quem	

treinar e como treinar. 
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QUESTÃO 37

De	 acordo	 com	Dessler	 (2014),	 no	 que	 se	 refere	 aos	
métodos	 de	 avaliação	 de	 desempenho,	 é	 incorreto	
afirmar:

A) A	 administração	 por	 objetivos	 não	 requer	
a	 presença	 do	 gerente	 para	 definir	 metas	 
relevantes		com	cada	empregado,	para	discussão	
posterior.   

B)	 As	 escalas	 gráficas	 apresentam	 uma	 série	 de	
características	e	uma	gama	de	classificações	e	
desempenho para cada uma delas.

C) A	 escala	 de	 avaliação	 comportamental	 é	 um	
método	que	combina	os	benefícios	de	incidentes	
críticos	e	as	avaliações	quantitativas.

D)	 O	 sistema	 eletrônico	 de	 monitoramento	 de	
desempenho pode melhorar a produtividade.

QUESTÃO 38

Considerando	o	sistema	de	remuneração	e	recompensas	
apresentado	por	Marras	(2011),	é	incorreto	afirmar:

A) Grandes	organizações	brasileiras	já	introduziram,	
há	 algum	 tempo,	 sistemas	 de	 remuneração	
estratégica.

B)	 O	 sistema	 de	 remuneração	 por	 resultados	
tem	 como	 desvantagem	 o	 reforço	 dos	 valores	
culturais	dos	grupos.	

C) O	 sistema	 de	 remuneração	 por	 habilidades	
recompensa,	fundamentalmente,	os	avanços	no	
setor	cognitivo	dos	funcionários.

D)	 O	 sistema	 de	 distribuição	 de	 lucros	 permite	
distribuir equitativamente parte dos lucros  

aos	empregados.

QUESTÃO 39

Para	 Dutra	 (2017),	 os	 benefícios	 representam	
uma	 importante	 complementação	 da	 remuneração	 
dos	empregados.	

Considerando	essa	afirmação,	é	incorreto afirmar:

A) Os	benefícios	em	nosso	país	são	simplesmente	
uma	forma	de	remuneração	complementar.

B)	 O	 desafio	 da	 estruturação	 dos	 benefícios	
é	 atender	 às	 necessidades	 concretas	 
dos trabalhadores.

C) Nos	planos	de	benefícios	flexíveis,	os	empregados	
escolhem	 a	 totalidade	 ou	 parte	 do	 conjunto,	 
com base em alternativas disponibilizadas.

D)	 Nos	 planos	 de	 benefícios	 das	 empresas	
brasileiras,	 é	 muito	 comum	 a	 igualdade	 de	
participação	nos	custos.

QUESTÃO 40

“A	 administração	 estratégica	 de	 Recursos	 Humanos	
privilegia,	como	objetivo	fundamental,	a	otimização	dos	
resultados	 finais	 da	 organização	 e	 da	 qualidade	 dos	
talentos que a compõem”	(MARRAS,	2011).	

Considerando	essa	afirmação,	 não	 constitui	 função	da	
gestão	estratégica	de	Recursos	Humanos:

A) Assessorar	e	prestar	subsídio	cognitivo	à	cúpula	
da	 organização	 nas	 questões	 relacionadas	 às	
políticas	de	manutenção	de	RH.	

B)	 Atuar	 como	 órgão	 consultor	 composto	 por	 um	
consultor	sênior	e	alguns	consultores	assistentes.

C) Executar	 determinados	 serviços,	 por	 meio	 de	
equipes técnicas especializadas.

D)	 Participar	e	assessorar	na	formação	das	macro	
diretrizes	da	organização.



13

REDAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS

1. A	redação	elaborada	deve	conter,	no	mínimo 15 (quinze) linhas	para	que	seja	corrigida	e	no máximo 30 (trinta) 
linhas.	Se	o	candidato	não	atingir	esse	número	mínimo	de	linhas,	a	ele	será	atribuída	nota	zero	na	Redação.

2. O	que	for	escrito	além	do	espaço	destinado	ao	candidato	para	a	Redação	(30	linhas)	não	será	corrigido,	sendo	o	
candidato	penalizado	pelos	problemas	de	compreensão	de	seu	texto	(PO,	M,	SV,	CC	e	/	ou	CP).

3. A	variante	linguística	a	ser	utilizada	na	elaboração	da	Redação	é	a	norma-padrão.
4. Na	Redação,	o	candidato	somente	poderá	registrar	seu	nome,	número	de	inscrição	ou	assinatura	em	lugar	/	campo	

especificamente	indicado,	sob	pena	de	anulação	da	sua	prova	e	consequente	eliminação	do	candidato.
5. A	folha	para	rascunho,	constante	neste	caderno	de	prova,	será	de	preenchimento	facultativo	e,	em	nenhuma	hipótese,	

o	rascunho	elaborado	pelo	candidato	será	considerado	na	correção	da	prova.
6. A	Redação	terá	valor	de	20	(vinte)	pontos,	sendo	eliminados	os	candidatos	a	que	for	atribuída	nota	zero.
7. Os	critérios	de	correção	da	Prova	de	Redação	serão	os	seguintes:

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO

ASPECTOS AVALIADOS DE ACORDO COM A NORMA-PADRÃO
TOTAL DE 
PONTOS

PONTOS 
DESCONTADOS 

POR ERRO

Pontuação,	ortografia	e	apresentação	(legibilidade,	respeito	às	margens	
e	indicação	de	parágrafos)	–	(PO) 4,0	pontos 0,25	ponto

Morfossintaxe	(morfologia	e	sintaxe)	–	(M) 4,0	pontos 0,25	ponto
Seleção	 vocabular	 (adequação	 vocabular	 e	 adequação	 à	 situação	
linguística	e	ausência	de	marca	da	oralidade)	–	(SV) 2,0	pontos 0,50	ponto

Coesão	e	coerência	(conexão	e	relação	lógica	entre	as	ideias,	assim	
como	sua	distribuição	entre	as	partes	do	texto)	–	(CC) 5,0	pontos 1,0	ponto

Compreensão	 e	 conhecimento	 do	 conteúdo	 proposto	 (relevância	
e	 propriedade	 de	 resposta	 à	 temática	 e	 ao	 tipo	 de	 gênero	 textual	 
solicitado)	–	(CP)

5,0	pontos 1,0	ponto

TOTAL 20 pontos  –

8.	 A	Redação	receberá	nota	0	(zero)	se	apresentar	uma	das	características	a	seguir:
a)	cujo	conteúdo	versar	sobre	tema	diverso	do	estabelecido;
b)	considerada	ilegível	ou	desenvolvida	em	forma	de	desenhos,	números,	versos,	com	espaçamento	excessivo	entre	
letras,	palavras	e	parágrafos,	bem	como	em	códigos	alheios	à	norma-padrão	da	Língua	Portuguesa	ou	em	idioma	
diverso;

c)	cujo	texto	apresente	qualquer	tipo	de	identificação	do	candidato;
d)	que	não	atingir	o	número	mínimo	de	15	linhas	estabelecido;
e)	que	for	redigida	fora	do	espaço	definido;
f)	que	não	for	escrita	com	caneta	esferográfica	de	tinta	azul	ou	preta;	
g)	que	tiver	uso	de	corretivos;	e
h)	que	não	assinar	ou	preencher	corretamente	os	dados	pessoais	do	caderno	definitivo	da	Prova	de	Redação.

9.	 O	candidato	somente	poderá	registrar	seu	nome,	número	de	inscrição	ou	assinatura	em	lugar	/	campo	especificamente	
indicado,	sob	pena	de	anulação	de	sua	prova	e	consequente	eliminação,	caso	realize	marcações	ou	assinatura	fora	
desses	espaços	/	campos.

10.	 Não	serão	fornecidas	folhas	adicionais	para	complementação	da	Redação,	devendo	o	candidato	limitar-se	à	única	
folha	padrão	recebida.

11.	 Não	haverá	substituição	do Caderno	de	Redação por erro do candidato.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

TEXTO I

O que é cidadania?

A	origem	da	palavra	cidadania	vem	do	 latim	civitas,	que	quer	dizer	cidade.	Na	Grécia	antiga,	considerava-se	cidadão	
aquele	nascido	em	terras	gregas.	Em	Roma	a	palavra	cidadania	era	usada	para	indicar	a	situação	política	de	uma	pessoa	
e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer.

Juridicamente,	cidadão	é	o	indivíduo	no	gozo	dos	direitos	civis	e	políticos	de	um	Estado.	Em	um	conceito	mais	amplo,	
cidadania	quer	dizer	a	qualidade	de	ser	cidadão,	e	consequentemente	sujeito	de	direitos	e	deveres.

A	relação	do	cidadão	com	o	Estado	é	dúplice:	de	um	lado,	os	cidadãos	participam	da	fundação	do	Estado,	e,	portanto,	
estão	sujeitos	ao	pacto	que	o	criou,	no	nosso	caso	a	Constituição	Federal	de	1988.	Portanto,	sendo	o	Estado	dos	próprios	
cidadãos,	os	mesmos	têm	o	dever	de	zelar	pelo	bem	público	e	participar,	seja	através	do	voto,	seja	através	de	outros	
meios,	formais	e	informais,	do	acompanhamento	e	fiscalização	da	atuação	estatal.

Ao	mesmo	tempo,	os	agentes	estatais,	como	cidadãos	investidos	de	funções	públicas,	têm	o	dever	de	atuar	com	base	nos	
princípios	da	legalidade,	impessoalidade,	moralidade	e	publicidade,	prestando	contas	de	todos	os	seus	atos.	Uma	relação	
harmoniosa	entre	as	expectativas	dos	cidadãos	e	a	atuação	estatal	é	o	ideal	a	ser	alcançado	por	qualquer	sociedade.

Mas	nem	tudo	depende	apenas	do	Estado.	O	conceito	de	cidadania	vai	muito	além,	pois	ser	cidadão	significa	também	
tomar	parte	da	vida	em	sociedade,	 tendo	uma	participação	ativa	no	que	diz	 respeito	aos	problemas	da	comunidade.	
Segundo	Dalmo	de	Abreu	Dallari:	 “A	cidadania	expressa	um	conjunto	de	direitos	que	dá	à	pessoa	a	possibilidade	de	
participar	ativamente	da	vida	e	do	governo	de	seu	povo”.

Colocar	o	bem	comum	em	primeiro	lugar	e	atuar	sempre	que	possível	para	promovê-lo	é	dever	de	todo	cidadão	responsável.	
A	cidadania	deve	ser	entendida,	nesse	sentido,	como	processo	contínuo,	uma	construção	coletiva	que	almeja	a	realização	
gradativa	dos	Direitos	Humanos	e	de	uma	sociedade	mais	justa	e	solidária.

Disponível	em:	https://www.justica.pr.gov.br/Pagina/O-que-e-Cidadania.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	[Fragmento]	

TEXTO II

CONSTITUIÇÃO	DA	REPÚBLICA	FEDERATIVA	DO	BRASIL	DE	1988

TÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO	I

DOS	DIREITOS	E	DEVERES	INDIVIDUAIS	E	COLETIVOS

Art.	6º	São	direitos	sociais	a	educação,	a	saúde,	a	alimentação,	o	trabalho,	a	moradia,	o	transporte,	o	lazer,	a	segurança,	a	
previdência	social,	a	proteção	à	maternidade	e	à	infância,	a	assistência	aos	desamparados,	na	forma	desta	Constituição.	

Disponível	em:	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	[Fragmento]
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TEXTO III

Disponível	em:	https://tribunadaimprensalivre.com/a-cidadania-e-a-condicao-do-homem-sujeito-de-direitos-e-de-obrigacoes-cidadao-
ideal-de-justica-e-de-bem-comum-por-jose-macedo/.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	

A	 partir	 da	 leitura	 dos	 textos	 motivadores	 e	 com	 base	 nos	 conhecimentos	 construídos	 ao	 longo	 de	 sua	 formação,	
REDIJA	 um	 texto	 dissertativo-argumentativo,	 em	 modalidade	 escrita	 formal	 da	 língua	 portuguesa,	 sobre	 o	 tema: 
“Como exercer a cidadania na prática diária”,	 posicionando-se	a	 respeito	 desse	assunto	 e	 respeitando	os	 direitos	
humanos.	 Selecione,	 organize	 e	 relacione,	 de	 forma	 coerente	 e	 coesa,	 argumentos	 e	 fatos	 para	 a	 defesa	 de	 seu	 
ponto de vista. 
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AO	TRANSFERIR	ESSAS	MARCAÇÕES	PARA	A	FOLHA	DE	RESPOSTAS,	
OBSERVE	AS	INSTRUÇÕES	ESPECÍFICAS	DADAS	NA	CAPA	DA	PROVA.
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 

CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

NUTRICIONISTA
Código: 308

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e a Proposta de Redação.

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 e da Redação:

•	 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:

“A esperança é o sonho do homem acordado.”	Aristóteles

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,	 a	 transcrição	das	 respostas	do	Caderno	de	
Questões	da	Prova	Objetiva	(Folha	de	Respostas	e	rascunho)	para	o	Caderno	definitivo	e	a	transcrição	da	Redação	para	o	Caderno	Definitivo	
de	Redação.	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,	 
40 (quarenta) questões	 de	 múltipla	 escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 
4	 (quatro)	 alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas:	 15 (quinze) questões  

de Língua Portuguesa,	  7 (sete) questões de Conhecimentos Gerais,	 8 (oito) 

questões de Legislação,	10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos e a 

Proposta de Redação,	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

INSTRUÇÃO: Leia	o	texto	I	a	seguir	para	responder	às	
questões de 1 a 10.

TEXTO I 

Saneamento nada básico

Parametrização centralizada no âmbito federal não 

necessariamente tornaria o processo mais eficiente

Desde	 a	 antiguidade,	 existe	 preocupação	 com	 o	
saneamento	básico	[...].	No	Brasil,	as	primeiras	iniciativas	
remontam a 1561.

De	 acordo	 com	 o	 Sistema	 Nacional	 de	 Informações	
de	 Saneamento	 (SNIS),	 dados	 de	 2017,	 83,5%	 da	
população	 brasileira	 tinham	 acesso	 a	 água	 tratada,	
52,4%	tinham	acesso	a	coleta	de	esgoto,	e	apenas	46%	
dos	esgotos	do	país	são	 tratados.	O	volume	médio	de	
perdas	ainda	se	encontra	em	38,3%.

As	 condições	 que	 não	 permitiram	 o	 desenvolvimento	
pleno	 do	 saneamento	 básico	 no	 país	 continuam	
presentes:	volume	incipiente	de	investimentos,	ausência	
de	planejamento	adequado,	experiências	malsucedidas	
de	 gestão	 e	 dificuldade	 para	 obter	 financiamentos	
e	 licenças	 para	 obras.	 Destas,	 somente	 a	 última	
apresentou	alguma	evolução	desde	o	Plano	Nacional	de	
Saneamento de 1971.

Dentre	 as	 dificuldades	 de	 planejamento,	 destaca-se	
o	 fato	 de	que	a	 titularidade	dos	 serviços,	 conforme	 lei	
11.445/07,	 é	 dos	 municípios.	 Logo,	 criar	 arcabouço	
regulatório,	planos	de	saneamento	e	 licitar	concessões	
é	uma	tarefa	hercúlea	para	a	gama	de	5.570	municípios	
existentes.	O	problema	é	grande;	o	diagnóstico,	antigo.	
Mas	 pouco	 se	 avançou	 desde	 a	 criação	 do	 marco	
regulatório.	Apresento	possíveis	soluções	para	contribuir	
com o debate.

Em	 primeiro	 lugar,	 é	 preciso	 que	 a	 reflexão	 sobre	 o	
marco	regulatório	ocorra	previamente.	As	duas	medidas	
provisórias	de	2018	e	2019	(844	e	868)	tiveram	vício	de	
origem,	 pois	 não	 foram	 fruto	 de	 uma	 discussão	 prévia	
com	 os	 principais	 agentes	 setoriais.	 Se	 empresas	 dos	
estados	de	SP,	MG	e	PR	foram	responsáveis	por	45%	dos	
investimentos	em	saneamento	no	país	em	2017,	e	65%	
ao	 somarmos	 as	 privadas,	 uma	 reflexão	 deveria	 partir	
delas,	juntamente	com	a	sociedade	civil	e	associações.

A	experiência	do	setor	elétrico	quando	da	criação	do	Novo	
Modelo é um exemplo a ser lembrado. Houve praticamente 

um ano de discussões prévias com ampla adesão que 

culminaram	com	as	MPs	144	e	145,	de	outubro	de	2003.	
De	exemplo	negativo,	temos	a	MP	579/12,	cuja	discussão	
prévia	 foi	 curta	 e	 circunscrita	 a	 agentes	 de	 mercado,	 
em	sua	maioria	eletrointensivos,	e,	portanto,	interessados	
em	redução	de	tarifas.	O	barato	saiu	caro,	e	a	redução	de	
18%	em	2013	foi	sucedida	por	aumentos	 tarifários	41%	
acima	da	inflação	de	2014	a	2018.

A	 solução	 proposta	 é	 a	 simplificação	 dos	 processos	 e	
a	 não	 concentração	 de	 responsabilidade	 na	 Agência	
Nacional	 de	 Águas	 (ANA)	 ou	 a	 criação	 de	 arcabouço	
regulatório	e	plano	de	saneamento	federais.

[...].

Em	segundo	 lugar,	deve-se	repensar	a	proposta	de	se	
criar um plano de saneamento nacional como norte para 

planos	municipais.	Essa	 abordagem	centralizada	 pode	

desconsiderar	 aspectos	 locais	 como	 características	
socioeconômicas	 do	 consumidor,	 estrutura	 dos	 ativos,	
distância	 a	 fontes	 de	 captação	 de	 água,	 topografia,	
restrições	 ambientais,	 entre	 outros.	 Enfim,	 não	
necessariamente	 uma	 parametrização	 centralizada	 no	
âmbito	 federal	 tornaria	 o	 processo	 mais	 eficiente	 ou	
atinente	às	características	locais.

Em	 terceiro	 lugar,	 por	 que	 não	 permitir	 que	 cada	
município	 baseie	 seu	 arcabouço	 regulatório	 em	
melhores	 práticas	 existentes	 e	 regras	 simplificadas	 de	
atualização	de	 tarifas,	qualidade	e	metas	de	cobertura	
dos	 serviços,	 além	 de	 penalidades	 claras	 e	 objetivas	
pelo não cumprimento destas?

Em	 quarto	 lugar,	 a	 criação	 de	 uma	 cartilha	 de	 regras	
de	 licitação	para	 auxiliar	municípios	 seria	 um	começo.	 
Os	dois	outros	pilares,	regulação	e	plano	de	saneamento,	
poderiam	 ser	 disponibilizados	 por	 instituições	
independentes.	 Dessa	 forma,	 o	 processo	 seria	
parametrizado	 de	 maneira	 simples,	 descentralizada	 e	
com custo baixo.

Investir	 em	 saneamento	 é	 processo	 civilizatório.	 
Não	 há	 necessidade	 de	 se	 trazer	 complexidades,	
quando	regras	e	melhores	práticas	já	existem	e	podem	
nortear	 prefeituras	 a	 melhorar	 a	 condição	 de	 vida	 de	
seus	habitantes	sem	uma	mão	visível	da	União.

PIRES,	Adriano.	Saneamento nada básico. Aesbe. 

Associação	Brasileira	das	Empresas	Estaduais	de	
Saneamento.	Disponível	em:	https://aesbe.org.br/novo/opiniao-

artigo-saneamento-nada-basico/.	 
Acesso	em:	27	ago.	2022.

QUESTÃO 1

O	 propósito	 comunicativo	 do	 texto	 “Saneamento	 nada	
básico”	é

A) discutir	 os	 problemas	 enfrentados	 pelo	 Brasil	
acerca	 do	 saneamento	 básico,	 apontando	
causas	e	possíveis	soluções	para	a	questão.	

B)	 divulgar	os	problemas	relativos	ao	saneamento	
básico	 no	 Brasil,	 sem	 entrar	 no	 mérito	 da	
culpabilização	e	das	possíveis	intervenções.

C) explicar	 a	 situação	 atual	 do	 Brasil	 no	 que	 se	
refere	 ao	 saneamento	 básico,	 expondo	 dados	
estatísticos	e	esclarecendo	as	normas	relativas	
ao tema.

D)	 informar	 os	 desafios	 do	 Brasil	 em	 relação	 ao	
saneamento	 básico,	 apresentando	 também	
os	pontos	em	que	o	país	 já	avançou	dentro	da	
temática.

QUESTÃO 2

No	texto,	o	autor	não	apresenta	como	causa	do	pouco	
avanço	 do	 Brasil	 em	 relação	 ao	 desenvolvimento	 do	
saneamento	básico

A) a	 responsabilidade	 dada	 aos	 municípios	 pelos	
serviços	de	saneamento.

B)	 a	dificuldade	dos	municípios	de	criar	planos	de	
saneamento.

C) os	precários	conjuntos	de	leis	relativos	ao	tema	
nos	municípios.

D)	 a	 impossibilidade	 de	 aprovar	 financiamentos	 e	
licenças	para	obras.
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QUESTÃO 3

Assinale	a	alternativa	em	que	a	oração	em	destaque	não	
exerce	a	função	sintática	apresentada	entre	parênteses.

A) “As	 condições	 que não permitiram o 
desenvolvimento pleno do saneamento 
básico no país	continuam	presentes.”	–	(adjunto	
adnominal)

B)	 “Em	 primeiro	 lugar,	 é	 preciso	 que a reflexão 
sobre o marco regulatório ocorra 
previamente.”	–	(sujeito)

C) “Apresento	 possíveis	 soluções	para contribuir 
com o debate.”	–	(adjunto	adverbial	consecutivo)

D)	 “Não	 há	 necessidade	 de se trazer 
complexidades	[...].”	–	(complemento	nominal)	

QUESTÃO 4

Em	relação	às	escolhas	estilísticas	do	texto	I,	analise	as	
afirmativas	a	seguir.

I. Há	 alternância	 de	 tempos	 verbais:	 o	 uso	
pretérito	 perfeito	 do	 indicativo	 predomina,	 mas	
é	acompanhado	em	alguns	trechos	pelo	uso	do	
tempo	presente,	sempre	com	valor	de	passado.

II. A escolha das palavras utilizadas no texto revela 

o	 uso	 da	 variedade	 social	 da	 língua,	 uma	 vez	
que	 a	 norma-padrão	 predominante	 no	 texto	 é	
coerente	com	o	veículo	de	publicação.

III. Há	predominância	do	uso	da	voz	ativa	do	verbo,	
com	algumas	ocorrências	da	voz	passiva.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	III,	apenas.
B)	 II	e	III,	apenas.
C) I	e	II,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 5

Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão 

destacada no trecho é usada como recurso coesivo 

referencial:

A) “Logo,	 criar	 arcabouço	 regulatório,	 planos	 de	
saneamento	 e	 licitar	 concessões	 é	 uma	 tarefa	
[...].”

B)	 “Em segundo lugar,	 deve-se	 repensar	 a	
proposta de se criar um plano de saneamento 

nacional	[...].”
C) “As	 duas	medidas	 provisórias	 de	 2018	 e	 2019	

(844	 e	 868)	 tiveram	 vício	 de	 origem,	pois não 

foram	fruto	de	uma	discussão	prévia	[...]”
D)	 “De	 exemplo	 negativo,	 temos	 a	 MP	 579/12,	

cuja	 discussão	prévia	 foi	 curta	e	 circunscrita	a	
agentes	de	mercado	[...].”

QUESTÃO 6

As	 relações	 entre	 as	 palavras	 se	 constituem	 como	
recurso	para	a	elaboração	de	períodos	mais	ou	menos	
complexos e detalhados. 

Releia o trecho do texto I:

“As	condições	que	não	permitiram	o	desenvolvimento 

pleno	 do	 saneamento	 básico	 no	 país	 continuam	
presentes: volume	 incipiente	 de	 investimentos,	
ausência	 de	 planejamento	 adequado,	 experiências 

malsucedidas	 de	 gestão	 e	 dificuldade para obter 

financiamentos	e	licenças	para	obras.”

Em	 relação	 aos	 determinantes	 dos	 substantivos	
destacados,	analise	as	afirmativas	a	seguir.

I. Apenas um substantivo em destaque é 

determinado	por	uma	oração	subordinada.
II. Quatro	 dos	 cinco	 substantivos	 têm	 como	

determinante	 uma	 locução	 adjetiva.	 Para	 cada	
um	deles	há	uma	locução	adjetiva	diferente.

III. Os	 determinantes	 são	 usados,	 nesse	 trecho,	
como	estratégia	de	manifestação	de	opinião.

Está(ão)	correta(s)	a(s)	afirmativa(s)

A) I,	apenas.
B)	 I	e	II,	apenas.
C) I,	II	e	III.
D)	 III,	apenas.

QUESTÃO 7

As	expressões	destacadas	apresentam	a	mesma	função	
morfossintática,	exceto	em:

A) “As	 duas	medidas	 provisórias	de 2018 e 2019 

(844	e	868)	tiveram	[...].”
B)	 “No Brasil,	as	primeiras	 iniciativas	remontam	a	

1561.”
C) “[...]	 investimentos	em	saneamento	no	país	em 

2017	[...].”
D)	 “Mas	 pouco	 se	 avançou	 desde a criação do 

marco regulatório.”

QUESTÃO 8

Releia	a	seguinte	passagem,	observando	o	uso	de	“se”,	
em destaque.

Em	segundo	lugar,	deve-se	repensar	a	proposta	[...].

Assinale	 a	 alternativa	 em	 que	 o	 “se”	 destacado	 tenha	
a	 mesma	 função	 que	 aquela	 apresentada	 no	 período	
anterior.

A) Precisa-se	de	novas	normas	que	regulamentem	
a	promoção	do	saneamento	básico.

B)	 Fala-se	 muito	 em	 resolver	 o	 problema,	 mas	
pouco se concretiza.

C) Sugerem-se	 intervenções	 advindas	 da	 área	
política	e	econômica.

D)	 Necessita-se	buscar	soluções	a	curto	prazo	para	
a questão em debate.
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QUESTÃO 9

Releia	o	trecho	a	seguir,	observando	o	verbo	destacado.
“De	 acordo	 com	 o	 Sistema	Nacional	 de	 Informações	
de	 Saneamento	 (SNIS),	 dados	 de	 2017,	 83,5%	 da	
população	 brasileira	 tinham	 acesso	 à	 água	 tratada	
[...].”

Na	passagem	anterior,	o	verbo	em	destaque	é	transitivo	
direto. 

Assinale a alternativa em que o verbo não possua a 

mesma	 classificação,	 quanto	 à	 transitividade,	 que	 o	
verbo destacado no trecho anterior.

A) “Desde	a	antiguidade,	existe	preocupação	com	
o	saneamento	básico.”	

B)	 “Destas,	 somente	a	última	apresentou	 alguma	
evolução	desde	o	Plano	Nacional	[...].”

C) “Houve praticamente um ano de discussões 

prévias	com	ampla	adesão	[...].”
D)	 “[...]	 a	 proposta	 de	 se	 criar um plano de 

saneamento	nacional	como	norte	[...].”

QUESTÃO 10

Releia	a	passagem	a	seguir:

“Logo,	criar	arcabouço	regulatório,	planos	de	saneamento	
e	licitar	concessões	é	uma	tarefa	hercúlea	para	a	gama	
de	5.570	municípios	existentes.”

A	 palavra	 destacada	 poderia	 ser	 substituída,	 sem	
prejuízo	de	sentido,	por

A) débil.

B)	 gigantesca.
C) pertinente.

D)	 poderosa.

INSTRUÇÃO: Leia	o	texto	II	a	seguir	para	responder	às	
questões de 11 a 13.

TEXTO II

Novo Marco Legal do Saneamento já gerou mais de 
R$ 70 bilhões em investimentos

Sancionada em 2020, legislação permitiu a atração de 

recursos para o setor com a realização de nove leilões 

de concessão durante o período

O	 novo	 Marco	 Legal	 do	 Saneamento,	 sancionado	
em	 julho	 de	 2020,	 já	 gerou	 cerca	 de	 R$	 72,2	 bilhões	
em	 investimentos	 para	 o	 setor,	 segundo	 informações	
do	 Ministério	 do	 Desenvolvimento	 Regional	 (MDR).	 
Em	menos	de	dois	anos,	foram	garantidos	recursos	com	
a	realização	de	nove	 leilões	de	concessão	de	serviços	
sob	as	regras	da	nova	legislação.

Ao	 todo,	 19,3	milhões	 de	 pessoas	 foram	 beneficiadas	
em	 212	 municípios	 com	 as	 licitações,	 que	 ocorreram	
nos	 estados	 de	Alagoas,	 Espírito	 Santo,	 Mato	 Grosso	
do	Sul,	Amapá,	Rio	de	Janeiro,	e	nas	cidades	do	Crato,	 
no	Ceará,	e	São	Simão,	em	Goiás.

O	 objetivo	 do	 Marco	 Legal	 do	 Saneamento	 é	 que,	 
até	2033,	99%	da	população	brasileira	 tenha	acesso	a	
água	 potável	 e	 90%	 a	 tratamento	 e	 coleta	 de	 esgoto.	
Segundo	relatório	do	Instituto	Trata	Brasil	(ITB),	divulgado	

neste	 mês,	 cerca	 de	 100	 milhões	 de	 brasileiros	 não	
dispõem	de	rede	de	coleta	de	esgoto,	e	35	milhões	não	
têm	acesso	a	água	tratada.	O	levantamento	mostra	que	
somente	31,78%	das	pessoas,	nos	20	piores	municípios,	
são	 abastecidas	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	 nos	 
20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%.

Quando	analisado	o	critério	de	acesso	a	redes	de	água	
potável,	99,07%	da	população	das	20	melhores	cidades	
tem	 acesso	 ao	 recurso,	 contra	 82,52%	 da	 população	
entre	os	20	piores	municípios	com	o	serviço.	

A	 legislação	 do	Marco	 Legal	 também	 definiu	 regras	 a	
serem	 cumpridas	 pelos	 municípios	 e	 prestadores	 de	
serviços	 em	 relação	 à	 drenagem	 urbana	 e	 ao	manejo	
de	 resíduos	 sólidos	 urbanos.	 “A	 lei	 traz	 regras	 claras	
e	 dá	 segurança	 jurídica,	 possibilitando	 a	 atração	 de	
investidores.	 Precisamos	 de	 cerca	 de	 R$	 500	 bilhões	
a	 R$	 700	 bilhões	 em	 10	 anos	 para	 universalizar	 os	
serviços.	Mas	só	conseguiremos	chegar	a	esses	valores	
com	recursos	públicos	e	privados”,	afirmou	o	ministro	do	
Desenvolvimento	Regional,	Rogério	Marinho.

Somente	 em	 2021,	 o	 setor	 de	 saneamento	 básico	 no	
Brasil	garantiu	quase	R$	42,8	bilhões	em	investimentos,	
de acordo com a pasta. Os leilões de concessões 

de	 serviços	 realizados	 no	 período	 garantiram	 
R$	37,7	bilhões	em	recursos.
JULIÃO,	Fabrício.	Novo	Marco	Legal	do	Saneamento	já	gerou	
mais	de	R$	70	bilhões	em	investimentos.	CNN Brasil. CNN 

Brasil	Business.	1	abr.	2022.	Disponível	em:	https://www.
cnnbrasil.com.br/business/novo-marco-legal-do-saneamento-
ja-gerou-mais-de-r-70-bilhoes-em-investimentos/. Acesso em: 

27	ago.	2022.

QUESTÃO 11

O	texto	“Novo	Marco	Legal	do	Saneamento	já	gerou	mais	
de	 R$	 70	 bilhões	 em	 investimentos”	 é	 compreendido,	
quanto	ao	gênero	textual,	como

A) artigo	de	opinião,	devido	ao	caráter	argumentativo	
das	 informações	apresentadas,	como	a	citação	
de autoridade.

B)	 editorial,	 posto	 que	 apresenta	 a	 opinião	 do	
veículo	de	comunicação	onde	foi	publicado.

C) notícia,	uma	vez	que	seu	propósito	é	informar	de	
maneira	objetiva,	sem	juízos	de	valor.

D)	 reportagem,	 dado	 que	 aprofunda	 em	 um	
determinado	assunto	trazendo	informações	mais	
acuradas.

QUESTÃO 12

O texto publicado no site	da	CNN	Brasil	apresenta	função

A) apelativa	da	linguagem.
B)	 referencial	da	linguagem.
C) fática	da	linguagem.
D)	 metalinguística	da	linguagem.



6

QUESTÃO 13

Releia	 os	 trechos	 a	 seguir	 e	 a	 reescrita	 referente	 a	 
cada um:

I. “O	 levantamento	 mostra	 que	 somente	 31,78%	
das	 pessoas,	 nos	 20	 piores	 municípios,	 são	
abastecidas	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	
nos	20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%.”	 
–	O	levantamento	mostra	que	somente	31,78%	
das	 pessoas,	 nos	 20	 piores	 municípios,	 
é	 abastecida	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	
nos	20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%

II. “Os	leilões	de	concessões	de	serviços	realizados	
no	 período	 garantiram	 R$	 37,7	 bilhões	 em	
recursos.”	–		O	leilão	de	concessões	de	serviços	
realizados	no	período	garantiram	R$	37,7	bilhões	
em recursos.

Em	 relação	 à	 concordância	 verbal,	 a	 reescrita	 dos	
trechos é

A) inadequada em ambos os casos.

B)	 adequada apenas em I.

C) adequada apenas em II.

D)	 adequada em ambos os casos.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa em que o pronome relativo se 

apresenta	de	forma	incorreta.

A) São muitas as leis sobre as quais eles devem 

estudar.

B)	 Há	 muitos	 projetos	 cuja	 eficiência	 verifica-se	
apenas	na	prática.

C) O	 projeto	 de	 lei	 será	 modificado	 tantas	 vezes	
quanto	forem	necessárias.

D)	 As	 normas	 com	 que	 o	 funcionário	 deve	 se	
comprometer estão no estatuto da empresa.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que as palavras tenham 

sido	 acentuadas	 considerando	 as	mesmas	 regras	 que	
levou ao acento em repórter,	 desânimo,	 escarcéu, 
respectivamente.

A) abdômen,	fórceps,	rodapés.
B)	 pôster,	mágica,	Ilhéus.
C) cônsul,	empírico,	papéis.
D)	 caráter,	silêncio,	céu.	

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

TEXTO I

“Tempo	 afora,	 nos	 períodos	 colonial,	 provincial,	
república	até	mais	ou	menos	15	anos	atrás,	a	generosa	
cucurbitácea	era	alimento	de	pouca	valia,	 embora	 sua	
exuberante	 produção.	 Desprezada	 por	 boa	 parte	 da	
gente	de	paladar	refinado,	era	considerada	“comida	de	
porco”,	é	de	se	admirar	a	ojeriza	que	o	contagense,	com	
raras	 exceções	 no	 passado,	 nutria	 pelo	 cognome	 das	
Abóboras	[...].	Ora,	era	comum	que	os	viajantes,	tropeiros	
que	se	dirigiam	à	 região	das	Minas,	 se	preocupassem	 
com a semeadura e o plantio de sementes de alimentos: 

feijão,	milho,	mandioca,	abóbora,	ao	longo	dos	caminhos	
percorridos	 por	 eles.	 Era	 uma	 forma	 de	 garantir	 o	
sustento,	 driblando	 a	 fome	 que	 rondava	 os	 trechos	
em	 direção	 à	 zona	 de	 mineração,	 problema	 sério	 de	
abastecimento	 na	 região	 das	 minas.	 A	 formação	 de	
pequenas	 roças	 era	 a	 garantia	 de	 alimentação	 para	
aqueles	 tropeiros,	 viajantes,	 transeuntes	 em	geral	 que	
se	dirigiam	a	Vila	Rica	e	região.”

PREFEITURA	DE	CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	
Educação	e	Cultura.	Atlas Escolar, Histórico, Geográfico 
e Cultural do Município de Contagem, Estado de Minas 

Gerais.	Contagem,	2009.	p.	15-16.	Disponível	em:	https://www.
contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/atlascontagem.pdf.	

Acesso em: 19 dez. 2022.

TEXTO II

15ª edição do “Festival Gastronômico das 
Abóboras” é realizada em Contagem

[...]

O	 Festival	 Gastronômico	 de	 Abóboras	 teve	 início	 em	
2007,	 com	 o	 objetivo	 de	 promover	 o	 protagonismo	 da	
população	idosa.	Os	grupos	de	convivência	se	reuniam	
nos	Centros	de	Referência	de	Assistência	Social	(CRAS),	
para	desenvolver	receitas	feitas	com	abóbora.

G1.	15ª	edição	do	‘Festival	Gastronômico	das	Abóboras’	
é	realizada	em	Contagem.	G1.	Minas	Gerais.	Disponível	

em:	https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/o-que-fazer-em-
belo-horizonte/noticia/2022/08/26/15a-edicao-do-festival-

gastronomico-das-aboboras-e-realizada-em-contagem.ghtml.	
Acesso	em:	28	ago.	2022.

Em	Contagem,	tem	se	tornado	tradição	a	realização	do	
Festival	Gastronômico	das	Abóboras,	que	faz	referência

A) à	 agricultura	 familiar,	 que,	 com	 o	 cultivo	 de	
abóboras,	 incentiva	 a	 população	 idosa	 a	 se	
manter	 ativa,	 tanto	 na	 produção	 quanto	 na	
cultura	do	município.

B)	 à	produção	agrícola	de	Contagem,	que	 tem	no	
cultivo	de	abóbora	um	produto	de	destaque	do	
setor	econômico	municipal.

C) a	um	dos	mitos	sobre	a	fundação	de	Contagem,	
aludindo	à	região	como	sendo	um	dos	pontos	de	
alimentação	de	viajantes	que	se	dirigiam	para	a	
região	de	mineração.

D)	 ao	cultivo	de	abóboras,	destinadas	à	alimentação	
do	 gado	 que	 vinha	 da	 Bahia	 para	 as	 Minas,	 
já	que	Contagem	se	situava	no	Caminho	Geral	
do Sertão.
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QUESTÃO 17

CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Cultura.	Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do Município de 
Contagem, Estado de Minas Gerais.	Contagem,	2009.	p.	22.	Disponível	em:	https://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/

atlascontagem.pdf.	Acesso	em:	19	dez.	2022.

No	momento	atual,	as	manifestações	afroculturais	no	município	de	Contagem	são	expressivas	e	têm	origem	

A) nas	características	econômicas	coloniais	da	região,	que	demandavam	o	trabalho	escravo.		
B)	 no	respeito	às	expressões	étnico-identitárias	definidas	pelo	Estatuto	da	Igualdade	Racial.	
C) nos	investimentos	públicos,	objetivando	projetar	a	cidade	no	cenário	cultural	nacional.
D)	 nos	dados	do	censo	de	2010/IBGE,	indicando	que	a	maioria	da	população	da	cidade	é	negra.

QUESTÃO 18

O	Questionário	Básico	da	pesquisa	conta	com	26	questões	e	investiga	as	principais	características	do	domicílio	e	dos	
moradores.	Além	disso,	uma	parcela	dos	domicílios	é	selecionada	para	responder	ao	questionário	da	Amostra,	que	conta	
com	77	questões.	A	investigação	nos	domicílios	selecionados,	efetuada	por	meio	do	Questionário	da	Amostra,	inclui,	além	
dos	quesitos	presentes	no	Questionário	Básico,	outros	mais	detalhados,	bem	como	quesitos	sobre	temas	específicos:	
características	 dos	 domicílios,	 identificação	 étnico-racial,	 nupcialidade,	 núcleo	 familiar,	 fecundidade,	 religião	 ou	 culto,	
deficiência,	migração	interna	ou	internacional,	educação,	deslocamento	para	estudo,	trabalho	e	rendimento,	deslocamento	
para	trabalho,	mortalidade	e	autismo.
IBGE.	O que é.	Censo	Demográfico.	Disponível	em:	https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-2020-censo4.

html?=&t=o-que-e.	Acesso	em:	15	ago.	2022.

Assinale	a	alternativa	que	apresenta	característica(s)	do	Censo	2022:

A) As	informações	do	Censo	permitem	a	produção	de	retrato	geral	da	sociedade	brasileira,	o	que	pode	subsidiar	a	
produção	de	políticas	públicas	específicas.

B)	 Campanhas	de	divulgação	do	Censo	se	prestam	a	sensibilizar	os	cidadãos	a	receber	e	atender	aos	recenseadores,	
uma	vez	que	a	participação	é	facultativa.

C) Dado	o	tamanho	da	população	brasileira	e	a	dificuldade	de	acesso	a	determinadas	localidades	do	país,	o	Censo	
é	realizado	por	amostragem	simples.

D)	 Para	 garantir	 um	padrão	 único	 para	 a	 coleta	 de	 dados,	 todos	 os	 75	milhões	 de	 domicílios	 brasileiros	 devem	
responder	ao	mesmo	questionário.
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QUESTÃO 19

Os aditivos industriais usados para tornar os 

ultraprocessados	 mais	 palatáveis	 também	 os	 tornam	
mais	 baratos,	 práticos	 e	 acessíveis	 [...].	 “As	 pessoas	
mais pobres estão comendo comida de baixa qualidade 

porque	é	mais	barato”,	diz	o	 [...]	ex-secretário	nacional	
de	Segurança	Alimentar	e	Nutricional.

[...]

Além	 das	 doenças	 crônicas	 relacionadas	 ao	 excesso	
de	 peso,	 muitas	 crianças	 com	 obesidade	 –	 incluindo	
os	níveis	mais	severos	–	não	escapam	da	desnutrição.	
Não	 porque	 elas	 não	 têm	 o	 que	 comer,	 mas	 porque	
as dietas baseadas majoritariamente em produtos 

ultraprocessados costumam ser pobres em nutrientes 

essenciais.	[...]
LICHOTTI,	Camille.	“Espoca-bucho”	com	salsicha,	receita	pra	

ficar	doente	de	comida.	Revista Piauí. Folha de S. Paulo.  

28	jul.	2022.	Disponível	em:	https://piaui.folha.uol.com.br/
espoca-bucho-salsicha-receita-ficar-doente-de-comida/.	 

Acesso	em:	2	ago.	2022.

A	reportagem	indica	o	quadro	de	saúde	de	crianças	no	
Brasil,	sugerindo	que

A) a	 alimentação	 à	 base	 de	 ultraprocessados	
pode estar relacionada ao quadro de obesidade  

entre	crianças.
B)	 a	obesidade	infantil,	se	por	um	lado	indica	sinais	

de	 doenças	 crônicas,	 por	 outro	 mostra	 que	 a	
desnutrição	nessa	faixa	etária	está	sob	controle.

C) a	 oferta	 de	 alimentos	 ultraprocessados	 é	 um	
meio	de	combate	à	fome,	já	que,	por	serem	mais	
baratos,	 são	 de	 fácil	 consumo	 pela	 população	
mais pobre.

D)	 os alimentos ultraprocessados mais baratos 

recebem	 recomendação	 médica	 por	 serem	
mais	 palatáveis,	 facilitando	 sua	 aceitação	 
por	crianças.	

QUESTÃO 20

Contagem	 possui	 muitos	 bens	 tombados	 que,	 ao	 se	
tornarem	 patrimônio	 oficial,	 recebem	 proteção	 jurídica	
especial,	considerando	a	sua	função	social.	Entre	esses	
bens	 materiais,	 está	 o	 prédio	 que	 foi	 construído	 na	
década	de	1950	para	abrigar	o	Seminário	São	José	da	
Ordem	dos	Carmelitas,	onde	atualmente	está	o(a)

A) Biblioteca	Pública	Municipal	Doutor	Edson	Diniz.
B)	 Casa da Cultura Nair Mendes Moreira.

C) Prédio	Administrativo	da	Itaú.
D)	 Prefeitura	Municipal	de	Contagem.

QUESTÃO 21

Síndrome de burnout

Desde	 1º	 de	 janeiro,	 a	 síndrome	 passou	 a	 ser	
considerada	 doença	 ocupacional,	 após	 ser	 incluída	
na	 Classificação	 Internacional	 de	 Doenças	 (CID)	 da	
Organização	 Mundial	 da	 Saúde	 (OMS).	 Na	 prática,	
significa	que	os	acometidos	agora	possuem	os	mesmos	
direitos	 trabalhistas	 e	 previdenciários	 assegurados	 no	
caso	das	demais	doenças	relacionadas	ao	emprego.

SALES,	Amanda.	Síndrome	de	burnout	[...].	G1.	Distrito	
Federal.	DF,	14	ago.	2022.	Disponível	em:	l1nq.com/zzxMS.	

Acesso	em:	22	ago.	2022.

A	 classificação	 da	Síndrome	 de	 burnout	 como	 doença	
ocupacional se explica porque

A) é	 uma	 doença	 resultante	 da	 instabilidade	 no	
emprego,	 em	 decorrência	 das	 medidas	 de	
isolamento social por causa da pandemia da 

Covid-19.
B)	 é	 uma	 enfermidade	 de	 natureza	 psicológica,	 

que	se	desenvolve	em	situações	de	esgotamento	
provocado em ambiente de trabalho.

C) é	 uma	 síndrome	de	mulheres	 que,	 submetidas	
à	 dupla	 jornada,	 comprovadamente,	 recebem	
menos que os homens para desempenhar as 

mesmas	funções.
D)	 é	 um	 mal	 que	 afeta	 pessoas	 em	 cargos	 de	

chefia	superior,	que	se	sentem	psicologicamente	
pressionadas	 para	 comandar	 grandes	 equipes	
de subordinados.

QUESTÃO 22

O	Centro	Industrial	de	Contagem,	CINCO,	foi	criado	com	
o	objetivo	de	expandir	o	parque	fabril	da	cidade.	

“O	 CINCO	 propiciaria	 ao	 município	 de	 Contagem	
participar	 ativamente	 da	 condução	 do	 seu	 processo	
de	 industrialização,	 papel	 até	 então	 representado	 pelo	
Estado.	[...]”	

CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Cultura.	
Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do 
Município de Contagem, Estado de Minas Gerais. 

Contagem,	2009.	p.	27.	Disponível	em:	https://www.contagem.
mg.gov.br/arquivos/comunicacao/atlascontagem.pdf.	 

Acesso em: 19 dez. 2022.

A	criação	do	CINCO

A) atendeu	 aos	 reclames	 da	 população	 vizinha	 à	
Cidade	Industrial,	contrária	aos	altos	índices	de	
poluição	industrial.

B)	 deu	 a	 Contagem	 o	 status de maior centro 

industrial	do	estado,	com	o	PIB	majoritariamente	
proveniente	do	setor	secundário.

C) foi	 baseada	 na	 lógica	 urbana	 da	 planta	 do	
distrito	industrial	da	cidade	de	Camberra,	capital	 
da	Austrália.

D)	 resultou	 do	 interesse	 da	 expansão	 da	 área	
industrial	e	dos	benefícios	fiscais	proporcionados	
pela	criação	do	ICM.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 23

Segundo	 a	 Lei	 Orgânica,	 ao	 Município	 Contagem	
compete	 prover	 tudo	 quanto	 diga	 respeito	 ao	 seu	
peculiar	 interesse	 e	 ao	 bem-estar	 de	 sua	 população,	 
cabendo-lhe,	 privativamente,	 as	 seguintes	 atribuições,	
exceto:

A) Legislar	sobre	assuntos	de	interesse	local.
B)	 Regulamentar	as	disposições	e	o	uso	dos	bens	

públicos	de	uso	especial.
C) Criar	guarda	municipal	para	proteção	dos	bens,	

serviços	e	instalações	municipais.
D)	 Estabelecer	e	impor	penalidade	por	infração	de	

suas	leis	e	regulamentos.

QUESTÃO 24

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	as	regras	previstas	
na	 Lei	 Orgânica	 do	 Município	 de	 Contagem	 sobre	 a	
Câmara	Municipal	 e	 assinale	 com	V	 as	 verdadeiras	 e	
com	F	as	falsas.

	 		 )( A	 Câmara	 Municipal	 reunir-se-á	 em	 sessão	
ordinária,	 independentemente	 de	 convocação,	
no	período	de	1º	 de	 fevereiro	 a	 30	de	 junho	e	
de	1º	de	agosto	a	15	de	dezembro	de	cada	ano.

	 		 )( O presidente da Câmara participa somente nas 

votações	 secretas	 e,	 quando	 houver	 empate,	
nas	votações	públicas.

	 		 )( O	 secretário	 pode	 comparecer	 à	Câmara	 ou	 a	
qualquer	de	suas	Comissões,	por	sua	 iniciativa	
e	 após	 entendimento	 com	 a	Mesa,	 para	 expor	
assunto de relevância de sua Secretaria.

	 		 )( É	assegurado	o	uso	da	palavra	a	representantes	
populares,	 na	 Tribuna	 da	 Câmara,	 durante	
as	 reuniões,	 na	 forma	 e	 nos	 casos	 definidos	 
pelo	Regimento.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 25

Segundo	o	artigo	57	do	Regimento	 Interno	da	Câmara	
Municipal	 de	 Contagem,	 não	 é	 uma	 modalidade	 de	
reunião prevista:

A) As	 extraordinárias,	 que	 se	 realizam	 em	 dia	 ou	
hora	diferentes	dos	fixados	para	as	ordinárias.

B)	 As	 especiais,	 que	 se	 realizam	 para	 a	 eleição	
da	Mesa	 ou	 para	 a	 exposição	 de	 assuntos	 de	
relevante	interesse	público.

C) As	comunitárias,	realizadas	em	bairros	e	distritos	
do	município,	com	caráter	oficial	e	ordinário.

D)	 As	solenes,	que	se	realizam	para	compromisso	
e	posse	dos	vereadores,	prefeito	e	vice-prefeito,	 
e	para	comemorações	ou	homenagens.

QUESTÃO 26

De	 acordo	 com	 o	 Regimento	 Interno	 da	 Câmara	
Municipal	de	Contagem,	à	Comissão	de	Administração	
e	Serviços	Públicos	compete	examinar	e	emitir	parecer	
sobre	a	seguinte	matéria:

A) Política	e	desenvolvimento	urbano-rural.
B)	 Programas	 governamentais	 de	 interesse	 

da mulher.

C) Aplicação	 de	 recursos	 destinados	 à	 área	 
da	saúde.

D)	 Política	de	desenvolvimento	científico,	pesquisa,	
difusão	e	capacitação	tecnológicas.

QUESTÃO 27

Com	 base	 nas	 regras	 previstas	 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 incorreta.

A) Por	motivo	de	crença	religiosa	ou	de	convicção	
filosófica	 ou	 política,	 nenhum	 servidor	 poderá	
ser	privado	de	quaisquer	de	seus	direitos,	sofrer	
discriminação	 em	 sua	 vida	 funcional,	 nem	 se	
eximir do cumprimento de seus deveres.

B)	 O	plano	de	previdência	 social	 do	 servidor	 será	
custeado	 com	 produto	 da	 arrecadação	 de	
contribuições	sociais	obrigatórias	dos	servidores	
dos	poderes	do	município,	das	autarquias	e	das	
fundações	públicas.

C) O	 auxílio-natalidade	 é	 devido	 à	 servidora,	 
por	motivo	 de	 nascimento	 de	 filho,	 em	quantia	
equivalente	a	um	vencimento	mínimo	do	plano	
de	carreira,	salvo	no	caso	de	natimorto.

D)	 Em	caso	de	falecimento	de	servidor	em	serviço	
fora	 do	 local	 de	 trabalho,	 inclusive	 no	 exterior,	
as	despesas	de	transporte	do	corpo	correrão	à	
conta	 dos	 recursos	 do	município,	 autarquia	 ou	
fundação	pública.

QUESTÃO 28

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	 competência	 do	 Chefe	 da	
Escola	do	Legislativo

A) coordenar	a	capacitação	de	agentes	políticos	e	
servidores	 públicos	 em	 assuntos	 de	 interesse	
político-institucional.

B)	 realizar	ações	para	o	fortalecimento	da	cidadania.
C) promover atividades de pesquisa e estudos em 

temas	de	interesse	político-institucional.
D)	 gerenciar	o	acervo	e	promover	sua	conservação,	

higienização,	desinfecção	e	restauração.
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QUESTÃO 29

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	as	penalidades	previstas	na	Lei	nº	2.160/1990,	que	dispõe	sobre	o	Estatuto	dos	
Servidores	Públicos	do	Município	de	Contagem	e	dá	outras	providências,	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	
falsas.

	 		 )( Advertência	e	destituição	de	cargo	em	comissão	são	tipos	de	penalidade	disciplinares.
	 		 )( A	suspensão	será	aplicada	em	caso	de	reincidência	das	faltas	punidas	com	advertência	e	de	violação	das	demais	

proibições	que	não	tipifiquem	infração	sujeita	a	penalidade	de	demissão,	não	podendo	exceder	a	120	dias.
	 		 )( A	 demissão	 poderá	 ser	 aplicada	 em	 caso	 de	 inassiduidade	 habitual,	 de	 improbidade	 administrativa	 ou	 de	

insubordinação	grave	em	serviço.
	 		 )( Verificada	em	processo	disciplinar	acumulação	proibida,	e	provada	a	boa	fé,	o	servidor	optará	por	um	dos	cargos.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 30

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 as	 regras	 previstas	 na	 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,	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

	 		 )( A	Presidência	da	Mesa	Diretora	é	gestora	legal	dos	serviços	administrativos	da	Câmara.
	 		 )( Compõe	 a	 Procuradoria	 da	 Câmara	 a	 Procuradoria-Geral	 do	 Legislativo,	 formada	 pelo	 Procurador-Geral,	 

pelo	Procurador	Adjunto	e	pelos	Procuradores	Legislativos.
	 		 )( O	Procon	Câmara	integra	o	Sistema	Nacional	de	Defesa	do	Consumidor	–	SNDC.
	 		 )( Os	Gabinetes	Legislativos	exercerão	as	atividades	atinentes	aos	serviços	parlamentares	internos	e	externos	sob	

a	direção	do	Vereador.
Assinale	a	sequência	correta.

A) V	F	F	V
B)	 F	V	V	F
C) V	V	V	V
D)	 F F F F
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NUTRICIONISTA

QUESTÃO 31

Paciente	do	sexo	masculino,	idoso,	apresentando	tumor	
de	cavidade	oral,	albumina	2,5	mg/dL,	colesterol	sérico	
total	150	mg/dL,	proteína	C	reativa	5	mg/dL	e	 ingestão	
alimentar	 menor	 que	 60%	 das	 necessidades	 por	 um	
período	de	três	dias.	

Com	 base	 nessas	 informações	 e	 de	 acordo	 com	 o	
Consenso	 Nacional	 de	 Nutrição	 Oncológica,	 pode-se	
afirmar	que	o	paciente	apresenta	________	indicadores	
de risco nutricional.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 

lacuna anterior.

A) dois

B)	 três	
C) quatro 

D)	 cinco

QUESTÃO 32

Com	 relação	 à terapia nutricional em paciente com 

doença	renal,	analise	as	afirmativas	a	seguir.

I. A	 ingestão	 diária	 recomendada	 de	 líquidos	
depende	do	ganho	de	peso	interdialítico	(GPID).

II. A	dieta	com	aproximadamente	0,3	–	0,4	g/kg/dia	
de	 proteína	 suplementada	 com	 cetoanálogos,	
ou	aminoácidos	essenciais,	para	pacientes	com	
DRC	G4-5,	reduz	proteinúria.

III. A	 ingestão	 alimentar	 de	 pacientes	 com	 
DRC	 G3-5D	 deve	 suprir	 a	 necessidade	 de	
vitaminas	 e	 oligoelementos	 destes	 da	 mesma	
forma	que	da	população	saudável.

IV.	 Formulações	 padrão	 de	 suplemento	 nutricional	
oral (SNO) não são recomendadas para 

pacientes	DRC.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I,	II	e	IV,	apenas.
B)	 I	e	III,	apenas.
C) II,	III	e	IV,	apenas.
D)	 I,	II	e	III,	apenas.

QUESTÃO 33

Entre	as	estratégias	a	seguir,	qual	deve	ser	utilizada	com	
objetivo	 de	 redução	 de	 peso	 e	 preservação	 de	massa	
muscular em idosos obesos? 

A) Dieta	hipocalórica	e	hiperproteica.
B)	 Dieta	normocalórica	e	normoproteica.
C) Dieta	hipocalórica	e	normoproteica.
D)	 Dieta	normocalórica	e	hiperproteica.	

QUESTÃO 34

Paciente	 de	 50	 anos	 de	 idade,	 portadora	 de	 doença	
renal	 crônica	 (DRC	 G3-5D),	 chega	 ao	 consultório	
apresentando	hiperfosfatemia	persistente	e	progressiva.	

São medidas realizadas para o ajuste e a 

manutenção	 dos	 níveis	 séricos	 de	 fósforo	 dentro	 da	 
normalidade,	exceto:		

A) Restrição	de	fósforo	após	a	avaliação	de	níveis	
séricos	de	cálcio	e	paratormônio	(PTH).

B)	 Escolha de alimentos que contenham mais 

fósforo	inorgânico.	
C) Consideração	 não	 somente	 da	 quantidade	

de	 fósforo,	mas	de	 suas	 fontes	dietéticas	e	da	
presença	de	aditivos	em	alimentos	processados.

D)	 Modificação	 do	 método	 de	 cozimento	 dos	
alimentos com o objetivo de reduzir o teor de 

fósforo	neles	contido.

QUESTÃO 35

Sobre	 a	 intervenção	 e	 monitoramento	 nutricional	 dos	
idosos	 com	 risco	 nutricional	 ou	 desnutridos,	 assinale	
com	V	as	afirmativas	verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

	 		 )( O peso corporal é um excelente parâmetro de 

monitoramento	 nutricional	 e	 deve	 ser	 aferido,	
principalmente,	 em	 idosos	 com	 demência	
entre	 um	 a	 três	 meses,	 a	 depender	 da	 sua	 
condição	clínica.

	 		 )( Dos	pacientes	internados,	o	peso	corporal	pode	
ser mensurado semanalmente.

	 		 )( Assim como as medidas antropométricas 

como	 o	 peso,	 a	 função	 muscular	 modifica-se	
lentamente,	e	sua	utilização	é	incapaz	de	avaliar	
se	 a	 terapêutica	 nutricional	 está	 atendendo	 ao	
objetivo proposto.

	 		 )( A	 avaliação	 da	 ingestão	 oral	 deve	 ser	 feita	
diariamente	 para	 identificar	 precocemente	 os	
idosos	com	baixa	ingestão.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 36

Paciente	 crítico,	 diabético,	 hospitalizado,	 em	 uso	 de	
terapia	de	nutrição	enteral.	

Segundo	as	diretrizes	da	American Diabetes Association 

(ADA,	2019),	é	recomendada	a	manutenção	da	glicemia	
dentro	da	faixa	de

A) 90	–	100	mg/dL.
B)	 100	–	120	mg/dL.
C) 140	–	180	mg/dL.
D)	 180	–	200	mg/dL.
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QUESTÃO 37

Para	realizar	as	atribuições	de	Nutrição	Clínica,	subárea	
Assistência	Nutricional	e	Dietoterápica	em	Ambulatórios	
e	 Consultórios,	 o	 nutricionista	 deverá	 desenvolver	 as	
atividades	obrigatórias	a	seguir,	exceto:

A) Promover	educação	alimentar	e	nutricional	para	
clientes	 /	 pacientes	 /	 usuários,	 familiares	 ou	
responsáveis.

B)	 Elaborar	 relatórios	 técnicos	 de	 não	
conformidade	 com	 ações	 impeditivas	 da	 boa	
prática	 profissional,	 que	 coloquem	 em	 risco	
a	 saúde	 humana,	 e	 propor	 ações	 corretivas,	
encaminhando-os	 ao	 superior	 hierárquico	 e	 às	
autoridades	competentes,	quando	lhes couber.

C) Registrar,	 em	 prontuário	 dos	 clientes	 /	
pacientes	 /	 usuários,	 a	prescrição	dietética	e	a	
evolução	nutricional,	de	acordo	com	protocolos	
preestabelecidos.

D)	 Prescrever	 suplementos	 nutricionais,	 em	
conformidade	com	a	legislação	vigente,	quando	
necessário.

QUESTÃO 38

Sobre	 o	 tratamento	 dietético	 na	 nefrolitíase,	 assinale	
com	V	as	afirmativas	verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

	 		 )( A	baixa	ingestão	dietética	de	cálcio	é	um	fator	de	
risco	para	nefrolitíase	cálcica.

	 		 )( O	elevado	consumo	de	sódio	 leva	ao	aumento	
da	calciúria.

	 		 )( Para	 indivíduos	 portadores	 de	 cálculos	 de	
oxalato,	recomenda-se	dieta	restrita	em	oxalato	
e	cálcio.

	 		 )( O	 PH	 urinário	 alto	 promove	 alta	 concentração	
de	ácido	úrico	insolúvel,	o	que	eleva	o	risco	de	
formarem	cálculos	de	ácido	úrico.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 39

Paciente	 do	 sexo	 feminino,	 lactante,	 fazendo	 dieta	 de	
restrição	para	alergia	à	proteína	do	leite	de	vaca.	

São	 alimentos	 e	 ingredientes	 que	 devem	 ser	 evitados	
pela	paciente,	exceto:

A) Manteiga	ghee	(clarificada)	
B)	 Caseinato 

C) Caseína
D)	 Gemada

QUESTÃO 40

Conforme	 as	 orientações	 para	 a	 coleta	 e	 análise	
de	 dados	 antropométricos	 em	 serviços	 de	 saúde,	 
é	incorreto	afirmar:

A) A	classificação	do	IMC	por	semana	gestacional	
é	 critério	 prioritário	 utilizado	 para	 determinar	 o	
estado	nutricional	da	gestante.

B)	 O	 traçado	 da	 curva	 de	 IMC	 por	 semana	
gestacional	deverá	ser	ascendente	ou	horizontal	
ao	longo	das	consultas.

C) Para	a	previsão	do	ganho	de	peso	durante	todo	o	
período	de	gestação,	faz-se	necessário	calcular	
quanto	 peso	 a	 gestante	 já	 ganhou	 e	 quanto	
ainda	falta	até	o	final	da	gestação	em	função	da	
avaliação	clínica.

D)	 Para	 avaliar	 o	 estado	 nutricional	 da	 gestante,	
é	 necessário	 que	 na	 primeira	 consulta	 seja	
realizada	 a	 aferição	 do	 peso	 e	 da	 estatura	 da	
mulher,	além	do	cálculo	da	semana	gestacional.
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REDAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS

1. A	redação	elaborada	deve	conter,	no	mínimo 15 (quinze) linhas	para	que	seja	corrigida	e	no máximo 30 (trinta) 
linhas.	Se	o	candidato	não	atingir	esse	número	mínimo	de	linhas,	a	ele	será	atribuída	nota	zero	na	Redação.

2. O	que	for	escrito	além	do	espaço	destinado	ao	candidato	para	a	Redação	(30	linhas)	não	será	corrigido,	sendo	o	
candidato	penalizado	pelos	problemas	de	compreensão	de	seu	texto	(PO,	M,	SV,	CC	e	/	ou	CP).

3. A	variante	linguística	a	ser	utilizada	na	elaboração	da	Redação	é	a	norma-padrão.
4. Na	Redação,	o	candidato	somente	poderá	registrar	seu	nome,	número	de	inscrição	ou	assinatura	em	lugar	/	campo	

especificamente	indicado,	sob	pena	de	anulação	da	sua	prova	e	consequente	eliminação	do	candidato.
5. A	folha	para	rascunho,	constante	neste	caderno	de	prova,	será	de	preenchimento	facultativo	e,	em	nenhuma	hipótese,	

o	rascunho	elaborado	pelo	candidato	será	considerado	na	correção	da	prova.
6. A	Redação	terá	valor	de	20	(vinte)	pontos,	sendo	eliminados	os	candidatos	a	que	for	atribuída	nota	zero.
7. Os	critérios	de	correção	da	Prova	de	Redação	serão	os	seguintes:

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO

ASPECTOS AVALIADOS DE ACORDO COM A NORMA-PADRÃO
TOTAL DE 
PONTOS

PONTOS 
DESCONTADOS 

POR ERRO

Pontuação,	ortografia	e	apresentação	(legibilidade,	respeito	às	margens	
e	indicação	de	parágrafos)	–	(PO) 4,0	pontos 0,25	ponto

Morfossintaxe	(morfologia	e	sintaxe)	–	(M) 4,0	pontos 0,25	ponto
Seleção	 vocabular	 (adequação	 vocabular	 e	 adequação	 à	 situação	
linguística	e	ausência	de	marca	da	oralidade)	–	(SV) 2,0	pontos 0,50	ponto

Coesão	e	coerência	(conexão	e	relação	lógica	entre	as	ideias,	assim	
como	sua	distribuição	entre	as	partes	do	texto)	–	(CC) 5,0	pontos 1,0	ponto

Compreensão	 e	 conhecimento	 do	 conteúdo	 proposto	 (relevância	
e	 propriedade	 de	 resposta	 à	 temática	 e	 ao	 tipo	 de	 gênero	 textual	 
solicitado)	–	(CP)

5,0	pontos 1,0	ponto

TOTAL 20 pontos  –

8.	 A	Redação	receberá	nota	0	(zero)	se	apresentar	uma	das	características	a	seguir:
a)	cujo	conteúdo	versar	sobre	tema	diverso	do	estabelecido;
b)	considerada	ilegível	ou	desenvolvida	em	forma	de	desenhos,	números,	versos,	com	espaçamento	excessivo	entre	
letras,	palavras	e	parágrafos,	bem	como	em	códigos	alheios	à	norma-padrão	da	Língua	Portuguesa	ou	em	idioma	
diverso;

c)	cujo	texto	apresente	qualquer	tipo	de	identificação	do	candidato;
d)	que	não	atingir	o	número	mínimo	de	15	linhas	estabelecido;
e)	que	for	redigida	fora	do	espaço	definido;
f)	que	não	for	escrita	com	caneta	esferográfica	de	tinta	azul	ou	preta;	
g)	que	tiver	uso	de	corretivos;	e
h)	que	não	assinar	ou	preencher	corretamente	os	dados	pessoais	do	caderno	definitivo	da	Prova	de	Redação.

9.	 O	candidato	somente	poderá	registrar	seu	nome,	número	de	inscrição	ou	assinatura	em	lugar	/	campo	especificamente	
indicado,	sob	pena	de	anulação	de	sua	prova	e	consequente	eliminação,	caso	realize	marcações	ou	assinatura	fora	
desses	espaços	/	campos.

10.	 Não	serão	fornecidas	folhas	adicionais	para	complementação	da	Redação,	devendo	o	candidato	limitar-se	à	única	
folha	padrão	recebida.

11.	 Não	haverá	substituição	do Caderno	de	Redação por erro do candidato.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

TEXTO I

O que é cidadania?

A	origem	da	palavra	cidadania	vem	do	 latim	civitas,	que	quer	dizer	cidade.	Na	Grécia	antiga,	considerava-se	cidadão	
aquele	nascido	em	terras	gregas.	Em	Roma	a	palavra	cidadania	era	usada	para	indicar	a	situação	política	de	uma	pessoa	
e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer.

Juridicamente,	cidadão	é	o	indivíduo	no	gozo	dos	direitos	civis	e	políticos	de	um	Estado.	Em	um	conceito	mais	amplo,	
cidadania	quer	dizer	a	qualidade	de	ser	cidadão,	e	consequentemente	sujeito	de	direitos	e	deveres.

A	relação	do	cidadão	com	o	Estado	é	dúplice:	de	um	lado,	os	cidadãos	participam	da	fundação	do	Estado,	e,	portanto,	
estão	sujeitos	ao	pacto	que	o	criou,	no	nosso	caso	a	Constituição	Federal	de	1988.	Portanto,	sendo	o	Estado	dos	próprios	
cidadãos,	os	mesmos	têm	o	dever	de	zelar	pelo	bem	público	e	participar,	seja	através	do	voto,	seja	através	de	outros	
meios,	formais	e	informais,	do	acompanhamento	e	fiscalização	da	atuação	estatal.

Ao	mesmo	tempo,	os	agentes	estatais,	como	cidadãos	investidos	de	funções	públicas,	têm	o	dever	de	atuar	com	base	nos	
princípios	da	legalidade,	impessoalidade,	moralidade	e	publicidade,	prestando	contas	de	todos	os	seus	atos.	Uma	relação	
harmoniosa	entre	as	expectativas	dos	cidadãos	e	a	atuação	estatal	é	o	ideal	a	ser	alcançado	por	qualquer	sociedade.

Mas	nem	tudo	depende	apenas	do	Estado.	O	conceito	de	cidadania	vai	muito	além,	pois	ser	cidadão	significa	também	
tomar	parte	da	vida	em	sociedade,	 tendo	uma	participação	ativa	no	que	diz	 respeito	aos	problemas	da	comunidade.	
Segundo	Dalmo	de	Abreu	Dallari:	 “A	cidadania	expressa	um	conjunto	de	direitos	que	dá	à	pessoa	a	possibilidade	de	
participar	ativamente	da	vida	e	do	governo	de	seu	povo”.

Colocar	o	bem	comum	em	primeiro	lugar	e	atuar	sempre	que	possível	para	promovê-lo	é	dever	de	todo	cidadão	responsável.	
A	cidadania	deve	ser	entendida,	nesse	sentido,	como	processo	contínuo,	uma	construção	coletiva	que	almeja	a	realização	
gradativa	dos	Direitos	Humanos	e	de	uma	sociedade	mais	justa	e	solidária.

Disponível	em:	https://www.justica.pr.gov.br/Pagina/O-que-e-Cidadania.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	[Fragmento]	

TEXTO II

CONSTITUIÇÃO	DA	REPÚBLICA	FEDERATIVA	DO	BRASIL	DE	1988

TÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO	I

DOS	DIREITOS	E	DEVERES	INDIVIDUAIS	E	COLETIVOS

Art.	6º	São	direitos	sociais	a	educação,	a	saúde,	a	alimentação,	o	trabalho,	a	moradia,	o	transporte,	o	lazer,	a	segurança,	a	
previdência	social,	a	proteção	à	maternidade	e	à	infância,	a	assistência	aos	desamparados,	na	forma	desta	Constituição.	

Disponível	em:	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	[Fragmento]
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TEXTO III

Disponível	em:	https://tribunadaimprensalivre.com/a-cidadania-e-a-condicao-do-homem-sujeito-de-direitos-e-de-obrigacoes-cidadao-
ideal-de-justica-e-de-bem-comum-por-jose-macedo/.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	

A	 partir	 da	 leitura	 dos	 textos	 motivadores	 e	 com	 base	 nos	 conhecimentos	 construídos	 ao	 longo	 de	 sua	 formação,	
REDIJA	 um	 texto	 dissertativo-argumentativo,	 em	 modalidade	 escrita	 formal	 da	 língua	 portuguesa,	 sobre	 o	 tema: 
“Como exercer a cidadania na prática diária”,	 posicionando-se	a	 respeito	 desse	assunto	 e	 respeitando	os	 direitos	
humanos.	 Selecione,	 organize	 e	 relacione,	 de	 forma	 coerente	 e	 coesa,	 argumentos	 e	 fatos	 para	 a	 defesa	 de	 seu	 
ponto de vista. 
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AO	TRANSFERIR	ESSAS	MARCAÇÕES	PARA	A	FOLHA	DE	RESPOSTAS,	
OBSERVE	AS	INSTRUÇÕES	ESPECÍFICAS	DADAS	NA	CAPA	DA	PROVA.
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 

CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ASSISTENTE SOCIAL
Código: 309

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e a Proposta de Redação.

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 e da Redação:

•	 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:

“A esperança é o sonho do homem acordado.”	Aristóteles

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,	 a	 transcrição	das	 respostas	do	Caderno	de	
Questões	da	Prova	Objetiva	(Folha	de	Respostas	e	rascunho)	para	o	Caderno	definitivo	e	a	transcrição	da	Redação	para	o	Caderno	Definitivo	
de	Redação.	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,	 
40 (quarenta) questões	 de	 múltipla	 escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 
4	 (quatro)	 alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas:	 15 (quinze) questões  

de Língua Portuguesa,	  7 (sete) questões de Conhecimentos Gerais,	 8 (oito) 

questões de Legislação,	10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos e a 

Proposta de Redação,	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

INSTRUÇÃO: Leia	o	texto	I	a	seguir	para	responder	às	
questões de 1 a 10.

TEXTO I 

Saneamento nada básico

Parametrização centralizada no âmbito federal não 

necessariamente tornaria o processo mais eficiente

Desde	 a	 antiguidade,	 existe	 preocupação	 com	 o	
saneamento	básico	[...].	No	Brasil,	as	primeiras	iniciativas	
remontam a 1561.

De	 acordo	 com	 o	 Sistema	 Nacional	 de	 Informações	
de	 Saneamento	 (SNIS),	 dados	 de	 2017,	 83,5%	 da	
população	 brasileira	 tinham	 acesso	 a	 água	 tratada,	
52,4%	tinham	acesso	a	coleta	de	esgoto,	e	apenas	46%	
dos	esgotos	do	país	são	 tratados.	O	volume	médio	de	
perdas	ainda	se	encontra	em	38,3%.

As	 condições	 que	 não	 permitiram	 o	 desenvolvimento	
pleno	 do	 saneamento	 básico	 no	 país	 continuam	
presentes:	volume	incipiente	de	investimentos,	ausência	
de	planejamento	adequado,	experiências	malsucedidas	
de	 gestão	 e	 dificuldade	 para	 obter	 financiamentos	
e	 licenças	 para	 obras.	 Destas,	 somente	 a	 última	
apresentou	alguma	evolução	desde	o	Plano	Nacional	de	
Saneamento de 1971.

Dentre	 as	 dificuldades	 de	 planejamento,	 destaca-se	
o	 fato	 de	que	a	 titularidade	dos	 serviços,	 conforme	 lei	
11.445/07,	 é	 dos	 municípios.	 Logo,	 criar	 arcabouço	
regulatório,	planos	de	saneamento	e	 licitar	concessões	
é	uma	tarefa	hercúlea	para	a	gama	de	5.570	municípios	
existentes.	O	problema	é	grande;	o	diagnóstico,	antigo.	
Mas	 pouco	 se	 avançou	 desde	 a	 criação	 do	 marco	
regulatório.	Apresento	possíveis	soluções	para	contribuir	
com o debate.

Em	 primeiro	 lugar,	 é	 preciso	 que	 a	 reflexão	 sobre	 o	
marco	regulatório	ocorra	previamente.	As	duas	medidas	
provisórias	de	2018	e	2019	(844	e	868)	tiveram	vício	de	
origem,	 pois	 não	 foram	 fruto	 de	 uma	 discussão	 prévia	
com	 os	 principais	 agentes	 setoriais.	 Se	 empresas	 dos	
estados	de	SP,	MG	e	PR	foram	responsáveis	por	45%	dos	
investimentos	em	saneamento	no	país	em	2017,	e	65%	
ao	 somarmos	 as	 privadas,	 uma	 reflexão	 deveria	 partir	
delas,	juntamente	com	a	sociedade	civil	e	associações.

A	experiência	do	setor	elétrico	quando	da	criação	do	Novo	
Modelo é um exemplo a ser lembrado. Houve praticamente 

um ano de discussões prévias com ampla adesão que 

culminaram	com	as	MPs	144	e	145,	de	outubro	de	2003.	
De	exemplo	negativo,	temos	a	MP	579/12,	cuja	discussão	
prévia	 foi	 curta	 e	 circunscrita	 a	 agentes	 de	 mercado,	 
em	sua	maioria	eletrointensivos,	e,	portanto,	interessados	
em	redução	de	tarifas.	O	barato	saiu	caro,	e	a	redução	de	
18%	em	2013	foi	sucedida	por	aumentos	 tarifários	41%	
acima	da	inflação	de	2014	a	2018.

A	 solução	 proposta	 é	 a	 simplificação	 dos	 processos	 e	
a	 não	 concentração	 de	 responsabilidade	 na	 Agência	
Nacional	 de	 Águas	 (ANA)	 ou	 a	 criação	 de	 arcabouço	
regulatório	e	plano	de	saneamento	federais.

[...].

Em	segundo	 lugar,	deve-se	repensar	a	proposta	de	se	
criar um plano de saneamento nacional como norte para 

planos	municipais.	Essa	 abordagem	centralizada	 pode	

desconsiderar	 aspectos	 locais	 como	 características	
socioeconômicas	 do	 consumidor,	 estrutura	 dos	 ativos,	
distância	 a	 fontes	 de	 captação	 de	 água,	 topografia,	
restrições	 ambientais,	 entre	 outros.	 Enfim,	 não	
necessariamente	 uma	 parametrização	 centralizada	 no	
âmbito	 federal	 tornaria	 o	 processo	 mais	 eficiente	 ou	
atinente	às	características	locais.

Em	 terceiro	 lugar,	 por	 que	 não	 permitir	 que	 cada	
município	 baseie	 seu	 arcabouço	 regulatório	 em	
melhores	 práticas	 existentes	 e	 regras	 simplificadas	 de	
atualização	de	 tarifas,	qualidade	e	metas	de	cobertura	
dos	 serviços,	 além	 de	 penalidades	 claras	 e	 objetivas	
pelo não cumprimento destas?

Em	 quarto	 lugar,	 a	 criação	 de	 uma	 cartilha	 de	 regras	
de	 licitação	para	 auxiliar	municípios	 seria	 um	começo.	 
Os	dois	outros	pilares,	regulação	e	plano	de	saneamento,	
poderiam	 ser	 disponibilizados	 por	 instituições	
independentes.	 Dessa	 forma,	 o	 processo	 seria	
parametrizado	 de	 maneira	 simples,	 descentralizada	 e	
com custo baixo.

Investir	 em	 saneamento	 é	 processo	 civilizatório.	 
Não	 há	 necessidade	 de	 se	 trazer	 complexidades,	
quando	regras	e	melhores	práticas	já	existem	e	podem	
nortear	 prefeituras	 a	 melhorar	 a	 condição	 de	 vida	 de	
seus	habitantes	sem	uma	mão	visível	da	União.

PIRES,	Adriano.	Saneamento nada básico. Aesbe. 

Associação	Brasileira	das	Empresas	Estaduais	de	
Saneamento.	Disponível	em:	https://aesbe.org.br/novo/opiniao-

artigo-saneamento-nada-basico/.	 
Acesso	em:	27	ago.	2022.

QUESTÃO 1

O	 propósito	 comunicativo	 do	 texto	 “Saneamento	 nada	
básico”	é

A) discutir	 os	 problemas	 enfrentados	 pelo	 Brasil	
acerca	 do	 saneamento	 básico,	 apontando	
causas	e	possíveis	soluções	para	a	questão.	

B)	 divulgar	os	problemas	relativos	ao	saneamento	
básico	 no	 Brasil,	 sem	 entrar	 no	 mérito	 da	
culpabilização	e	das	possíveis	intervenções.

C) explicar	 a	 situação	 atual	 do	 Brasil	 no	 que	 se	
refere	 ao	 saneamento	 básico,	 expondo	 dados	
estatísticos	e	esclarecendo	as	normas	relativas	
ao tema.

D)	 informar	 os	 desafios	 do	 Brasil	 em	 relação	 ao	
saneamento	 básico,	 apresentando	 também	
os	pontos	em	que	o	país	 já	avançou	dentro	da	
temática.

QUESTÃO 2

No	texto,	o	autor	não	apresenta	como	causa	do	pouco	
avanço	 do	 Brasil	 em	 relação	 ao	 desenvolvimento	 do	
saneamento	básico

A) a	 responsabilidade	 dada	 aos	 municípios	 pelos	
serviços	de	saneamento.

B)	 a	dificuldade	dos	municípios	de	criar	planos	de	
saneamento.

C) os	precários	conjuntos	de	leis	relativos	ao	tema	
nos	municípios.

D)	 a	 impossibilidade	 de	 aprovar	 financiamentos	 e	
licenças	para	obras.
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QUESTÃO 3

Assinale	a	alternativa	em	que	a	oração	em	destaque	não	
exerce	a	função	sintática	apresentada	entre	parênteses.

A) “As	 condições	 que não permitiram o 
desenvolvimento pleno do saneamento 
básico no país	continuam	presentes.”	–	(adjunto	
adnominal)

B)	 “Em	 primeiro	 lugar,	 é	 preciso	 que a reflexão 
sobre o marco regulatório ocorra 
previamente.”	–	(sujeito)

C) “Apresento	 possíveis	 soluções	para contribuir 
com o debate.”	–	(adjunto	adverbial	consecutivo)

D)	 “Não	 há	 necessidade	 de se trazer 
complexidades	[...].”	–	(complemento	nominal)	

QUESTÃO 4

Em	relação	às	escolhas	estilísticas	do	texto	I,	analise	as	
afirmativas	a	seguir.

I. Há	 alternância	 de	 tempos	 verbais:	 o	 uso	
pretérito	 perfeito	 do	 indicativo	 predomina,	 mas	
é	acompanhado	em	alguns	trechos	pelo	uso	do	
tempo	presente,	sempre	com	valor	de	passado.

II. A escolha das palavras utilizadas no texto revela 

o	 uso	 da	 variedade	 social	 da	 língua,	 uma	 vez	
que	 a	 norma-padrão	 predominante	 no	 texto	 é	
coerente	com	o	veículo	de	publicação.

III. Há	predominância	do	uso	da	voz	ativa	do	verbo,	
com	algumas	ocorrências	da	voz	passiva.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	III,	apenas.
B)	 II	e	III,	apenas.
C) I	e	II,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 5

Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão 

destacada no trecho é usada como recurso coesivo 

referencial:

A) “Logo,	 criar	 arcabouço	 regulatório,	 planos	 de	
saneamento	 e	 licitar	 concessões	 é	 uma	 tarefa	
[...].”

B)	 “Em segundo lugar,	 deve-se	 repensar	 a	
proposta de se criar um plano de saneamento 

nacional	[...].”
C) “As	 duas	medidas	 provisórias	 de	 2018	 e	 2019	

(844	 e	 868)	 tiveram	 vício	 de	 origem,	pois não 

foram	fruto	de	uma	discussão	prévia	[...]”
D)	 “De	 exemplo	 negativo,	 temos	 a	 MP	 579/12,	

cuja	 discussão	prévia	 foi	 curta	e	 circunscrita	a	
agentes	de	mercado	[...].”

QUESTÃO 6

As	 relações	 entre	 as	 palavras	 se	 constituem	 como	
recurso	para	a	elaboração	de	períodos	mais	ou	menos	
complexos e detalhados. 

Releia o trecho do texto I:

“As	condições	que	não	permitiram	o	desenvolvimento 

pleno	 do	 saneamento	 básico	 no	 país	 continuam	
presentes: volume	 incipiente	 de	 investimentos,	
ausência	 de	 planejamento	 adequado,	 experiências 

malsucedidas	 de	 gestão	 e	 dificuldade para obter 

financiamentos	e	licenças	para	obras.”

Em	 relação	 aos	 determinantes	 dos	 substantivos	
destacados,	analise	as	afirmativas	a	seguir.

I. Apenas um substantivo em destaque é 

determinado	por	uma	oração	subordinada.
II. Quatro	 dos	 cinco	 substantivos	 têm	 como	

determinante	 uma	 locução	 adjetiva.	 Para	 cada	
um	deles	há	uma	locução	adjetiva	diferente.

III. Os	 determinantes	 são	 usados,	 nesse	 trecho,	
como	estratégia	de	manifestação	de	opinião.

Está(ão)	correta(s)	a(s)	afirmativa(s)

A) I,	apenas.
B)	 I	e	II,	apenas.
C) I,	II	e	III.
D)	 III,	apenas.

QUESTÃO 7

As	expressões	destacadas	apresentam	a	mesma	função	
morfossintática,	exceto	em:

A) “As	 duas	medidas	 provisórias	de 2018 e 2019 

(844	e	868)	tiveram	[...].”
B)	 “No Brasil,	as	primeiras	 iniciativas	remontam	a	

1561.”
C) “[...]	 investimentos	em	saneamento	no	país	em 

2017	[...].”
D)	 “Mas	 pouco	 se	 avançou	 desde a criação do 

marco regulatório.”

QUESTÃO 8

Releia	a	seguinte	passagem,	observando	o	uso	de	“se”,	
em destaque.

Em	segundo	lugar,	deve-se	repensar	a	proposta	[...].

Assinale	 a	 alternativa	 em	 que	 o	 “se”	 destacado	 tenha	
a	 mesma	 função	 que	 aquela	 apresentada	 no	 período	
anterior.

A) Precisa-se	de	novas	normas	que	regulamentem	
a	promoção	do	saneamento	básico.

B)	 Fala-se	 muito	 em	 resolver	 o	 problema,	 mas	
pouco se concretiza.

C) Sugerem-se	 intervenções	 advindas	 da	 área	
política	e	econômica.

D)	 Necessita-se	buscar	soluções	a	curto	prazo	para	
a questão em debate.
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QUESTÃO 9

Releia	o	trecho	a	seguir,	observando	o	verbo	destacado.
“De	 acordo	 com	 o	 Sistema	Nacional	 de	 Informações	
de	 Saneamento	 (SNIS),	 dados	 de	 2017,	 83,5%	 da	
população	 brasileira	 tinham	 acesso	 à	 água	 tratada	
[...].”

Na	passagem	anterior,	o	verbo	em	destaque	é	transitivo	
direto. 

Assinale a alternativa em que o verbo não possua a 

mesma	 classificação,	 quanto	 à	 transitividade,	 que	 o	
verbo destacado no trecho anterior.

A) “Desde	a	antiguidade,	existe	preocupação	com	
o	saneamento	básico.”	

B)	 “Destas,	 somente	a	última	apresentou	 alguma	
evolução	desde	o	Plano	Nacional	[...].”

C) “Houve praticamente um ano de discussões 

prévias	com	ampla	adesão	[...].”
D)	 “[...]	 a	 proposta	 de	 se	 criar um plano de 

saneamento	nacional	como	norte	[...].”

QUESTÃO 10

Releia	a	passagem	a	seguir:

“Logo,	criar	arcabouço	regulatório,	planos	de	saneamento	
e	licitar	concessões	é	uma	tarefa	hercúlea	para	a	gama	
de	5.570	municípios	existentes.”

A	 palavra	 destacada	 poderia	 ser	 substituída,	 sem	
prejuízo	de	sentido,	por

A) débil.

B)	 gigantesca.
C) pertinente.

D)	 poderosa.

INSTRUÇÃO: Leia	o	texto	II	a	seguir	para	responder	às	
questões de 11 a 13.

TEXTO II

Novo Marco Legal do Saneamento já gerou mais de 
R$ 70 bilhões em investimentos

Sancionada em 2020, legislação permitiu a atração de 

recursos para o setor com a realização de nove leilões 

de concessão durante o período

O	 novo	 Marco	 Legal	 do	 Saneamento,	 sancionado	
em	 julho	 de	 2020,	 já	 gerou	 cerca	 de	 R$	 72,2	 bilhões	
em	 investimentos	 para	 o	 setor,	 segundo	 informações	
do	 Ministério	 do	 Desenvolvimento	 Regional	 (MDR).	 
Em	menos	de	dois	anos,	foram	garantidos	recursos	com	
a	realização	de	nove	 leilões	de	concessão	de	serviços	
sob	as	regras	da	nova	legislação.

Ao	 todo,	 19,3	milhões	 de	 pessoas	 foram	 beneficiadas	
em	 212	 municípios	 com	 as	 licitações,	 que	 ocorreram	
nos	 estados	 de	Alagoas,	 Espírito	 Santo,	 Mato	 Grosso	
do	Sul,	Amapá,	Rio	de	Janeiro,	e	nas	cidades	do	Crato,	 
no	Ceará,	e	São	Simão,	em	Goiás.

O	 objetivo	 do	 Marco	 Legal	 do	 Saneamento	 é	 que,	 
até	2033,	99%	da	população	brasileira	 tenha	acesso	a	
água	 potável	 e	 90%	 a	 tratamento	 e	 coleta	 de	 esgoto.	
Segundo	relatório	do	Instituto	Trata	Brasil	(ITB),	divulgado	

neste	 mês,	 cerca	 de	 100	 milhões	 de	 brasileiros	 não	
dispõem	de	rede	de	coleta	de	esgoto,	e	35	milhões	não	
têm	acesso	a	água	tratada.	O	levantamento	mostra	que	
somente	31,78%	das	pessoas,	nos	20	piores	municípios,	
são	 abastecidas	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	 nos	 
20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%.

Quando	analisado	o	critério	de	acesso	a	redes	de	água	
potável,	99,07%	da	população	das	20	melhores	cidades	
tem	 acesso	 ao	 recurso,	 contra	 82,52%	 da	 população	
entre	os	20	piores	municípios	com	o	serviço.	

A	 legislação	 do	Marco	 Legal	 também	 definiu	 regras	 a	
serem	 cumpridas	 pelos	 municípios	 e	 prestadores	 de	
serviços	 em	 relação	 à	 drenagem	 urbana	 e	 ao	manejo	
de	 resíduos	 sólidos	 urbanos.	 “A	 lei	 traz	 regras	 claras	
e	 dá	 segurança	 jurídica,	 possibilitando	 a	 atração	 de	
investidores.	 Precisamos	 de	 cerca	 de	 R$	 500	 bilhões	
a	 R$	 700	 bilhões	 em	 10	 anos	 para	 universalizar	 os	
serviços.	Mas	só	conseguiremos	chegar	a	esses	valores	
com	recursos	públicos	e	privados”,	afirmou	o	ministro	do	
Desenvolvimento	Regional,	Rogério	Marinho.

Somente	 em	 2021,	 o	 setor	 de	 saneamento	 básico	 no	
Brasil	garantiu	quase	R$	42,8	bilhões	em	investimentos,	
de acordo com a pasta. Os leilões de concessões 

de	 serviços	 realizados	 no	 período	 garantiram	 
R$	37,7	bilhões	em	recursos.
JULIÃO,	Fabrício.	Novo	Marco	Legal	do	Saneamento	já	gerou	
mais	de	R$	70	bilhões	em	investimentos.	CNN Brasil. CNN 

Brasil	Business.	1	abr.	2022.	Disponível	em:	https://www.
cnnbrasil.com.br/business/novo-marco-legal-do-saneamento-
ja-gerou-mais-de-r-70-bilhoes-em-investimentos/. Acesso em: 

27	ago.	2022.

QUESTÃO 11

O	texto	“Novo	Marco	Legal	do	Saneamento	já	gerou	mais	
de	 R$	 70	 bilhões	 em	 investimentos”	 é	 compreendido,	
quanto	ao	gênero	textual,	como

A) artigo	de	opinião,	devido	ao	caráter	argumentativo	
das	 informações	apresentadas,	como	a	citação	
de autoridade.

B)	 editorial,	 posto	 que	 apresenta	 a	 opinião	 do	
veículo	de	comunicação	onde	foi	publicado.

C) notícia,	uma	vez	que	seu	propósito	é	informar	de	
maneira	objetiva,	sem	juízos	de	valor.

D)	 reportagem,	 dado	 que	 aprofunda	 em	 um	
determinado	assunto	trazendo	informações	mais	
acuradas.

QUESTÃO 12

O texto publicado no site	da	CNN	Brasil	apresenta	função

A) apelativa	da	linguagem.
B)	 referencial	da	linguagem.
C) fática	da	linguagem.
D)	 metalinguística	da	linguagem.
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QUESTÃO 13

Releia	 os	 trechos	 a	 seguir	 e	 a	 reescrita	 referente	 a	 
cada um:

I. “O	 levantamento	 mostra	 que	 somente	 31,78%	
das	 pessoas,	 nos	 20	 piores	 municípios,	 são	
abastecidas	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	
nos	20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%.”	 
–	O	levantamento	mostra	que	somente	31,78%	
das	 pessoas,	 nos	 20	 piores	 municípios,	 
é	 abastecida	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	
nos	20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%

II. “Os	leilões	de	concessões	de	serviços	realizados	
no	 período	 garantiram	 R$	 37,7	 bilhões	 em	
recursos.”	–		O	leilão	de	concessões	de	serviços	
realizados	no	período	garantiram	R$	37,7	bilhões	
em recursos.

Em	 relação	 à	 concordância	 verbal,	 a	 reescrita	 dos	
trechos é

A) inadequada em ambos os casos.

B)	 adequada apenas em I.

C) adequada apenas em II.

D)	 adequada em ambos os casos.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa em que o pronome relativo se 

apresenta	de	forma	incorreta.

A) São muitas as leis sobre as quais eles devem 

estudar.

B)	 Há	 muitos	 projetos	 cuja	 eficiência	 verifica-se	
apenas	na	prática.

C) O	 projeto	 de	 lei	 será	 modificado	 tantas	 vezes	
quanto	forem	necessárias.

D)	 As	 normas	 com	 que	 o	 funcionário	 deve	 se	
comprometer estão no estatuto da empresa.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que as palavras tenham 

sido	 acentuadas	 considerando	 as	mesmas	 regras	 que	
levou ao acento em repórter,	 desânimo,	 escarcéu, 
respectivamente.

A) abdômen,	fórceps,	rodapés.
B)	 pôster,	mágica,	Ilhéus.
C) cônsul,	empírico,	papéis.
D)	 caráter,	silêncio,	céu.	

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

TEXTO I

“Tempo	 afora,	 nos	 períodos	 colonial,	 provincial,	
república	até	mais	ou	menos	15	anos	atrás,	a	generosa	
cucurbitácea	era	alimento	de	pouca	valia,	 embora	 sua	
exuberante	 produção.	 Desprezada	 por	 boa	 parte	 da	
gente	de	paladar	refinado,	era	considerada	“comida	de	
porco”,	é	de	se	admirar	a	ojeriza	que	o	contagense,	com	
raras	 exceções	 no	 passado,	 nutria	 pelo	 cognome	 das	
Abóboras	[...].	Ora,	era	comum	que	os	viajantes,	tropeiros	
que	se	dirigiam	à	 região	das	Minas,	 se	preocupassem	 
com a semeadura e o plantio de sementes de alimentos: 

feijão,	milho,	mandioca,	abóbora,	ao	longo	dos	caminhos	
percorridos	 por	 eles.	 Era	 uma	 forma	 de	 garantir	 o	
sustento,	 driblando	 a	 fome	 que	 rondava	 os	 trechos	
em	 direção	 à	 zona	 de	 mineração,	 problema	 sério	 de	
abastecimento	 na	 região	 das	 minas.	 A	 formação	 de	
pequenas	 roças	 era	 a	 garantia	 de	 alimentação	 para	
aqueles	 tropeiros,	 viajantes,	 transeuntes	 em	geral	 que	
se	dirigiam	a	Vila	Rica	e	região.”

PREFEITURA	DE	CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	
Educação	e	Cultura.	Atlas Escolar, Histórico, Geográfico 
e Cultural do Município de Contagem, Estado de Minas 

Gerais.	Contagem,	2009.	p.	15-16.	Disponível	em:	https://www.
contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/atlascontagem.pdf.	

Acesso em: 19 dez. 2022.

TEXTO II

15ª edição do “Festival Gastronômico das 
Abóboras” é realizada em Contagem

[...]

O	 Festival	 Gastronômico	 de	 Abóboras	 teve	 início	 em	
2007,	 com	 o	 objetivo	 de	 promover	 o	 protagonismo	 da	
população	idosa.	Os	grupos	de	convivência	se	reuniam	
nos	Centros	de	Referência	de	Assistência	Social	(CRAS),	
para	desenvolver	receitas	feitas	com	abóbora.

G1.	15ª	edição	do	‘Festival	Gastronômico	das	Abóboras’	
é	realizada	em	Contagem.	G1.	Minas	Gerais.	Disponível	

em:	https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/o-que-fazer-em-
belo-horizonte/noticia/2022/08/26/15a-edicao-do-festival-

gastronomico-das-aboboras-e-realizada-em-contagem.ghtml.	
Acesso	em:	28	ago.	2022.

Em	Contagem,	tem	se	tornado	tradição	a	realização	do	
Festival	Gastronômico	das	Abóboras,	que	faz	referência

A) à	 agricultura	 familiar,	 que,	 com	 o	 cultivo	 de	
abóboras,	 incentiva	 a	 população	 idosa	 a	 se	
manter	 ativa,	 tanto	 na	 produção	 quanto	 na	
cultura	do	município.

B)	 à	produção	agrícola	de	Contagem,	que	 tem	no	
cultivo	de	abóbora	um	produto	de	destaque	do	
setor	econômico	municipal.

C) a	um	dos	mitos	sobre	a	fundação	de	Contagem,	
aludindo	à	região	como	sendo	um	dos	pontos	de	
alimentação	de	viajantes	que	se	dirigiam	para	a	
região	de	mineração.

D)	 ao	cultivo	de	abóboras,	destinadas	à	alimentação	
do	 gado	 que	 vinha	 da	 Bahia	 para	 as	 Minas,	 
já	que	Contagem	se	situava	no	Caminho	Geral	
do Sertão.
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QUESTÃO 17

CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Cultura.	Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do Município de 
Contagem, Estado de Minas Gerais.	Contagem,	2009.	p.	22.	Disponível	em:	https://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/

atlascontagem.pdf.	Acesso	em:	19	dez.	2022.

No	momento	atual,	as	manifestações	afroculturais	no	município	de	Contagem	são	expressivas	e	têm	origem	

A) nas	características	econômicas	coloniais	da	região,	que	demandavam	o	trabalho	escravo.		
B)	 no	respeito	às	expressões	étnico-identitárias	definidas	pelo	Estatuto	da	Igualdade	Racial.	
C) nos	investimentos	públicos,	objetivando	projetar	a	cidade	no	cenário	cultural	nacional.
D)	 nos	dados	do	censo	de	2010/IBGE,	indicando	que	a	maioria	da	população	da	cidade	é	negra.

QUESTÃO 18

O	Questionário	Básico	da	pesquisa	conta	com	26	questões	e	investiga	as	principais	características	do	domicílio	e	dos	
moradores.	Além	disso,	uma	parcela	dos	domicílios	é	selecionada	para	responder	ao	questionário	da	Amostra,	que	conta	
com	77	questões.	A	investigação	nos	domicílios	selecionados,	efetuada	por	meio	do	Questionário	da	Amostra,	inclui,	além	
dos	quesitos	presentes	no	Questionário	Básico,	outros	mais	detalhados,	bem	como	quesitos	sobre	temas	específicos:	
características	 dos	 domicílios,	 identificação	 étnico-racial,	 nupcialidade,	 núcleo	 familiar,	 fecundidade,	 religião	 ou	 culto,	
deficiência,	migração	interna	ou	internacional,	educação,	deslocamento	para	estudo,	trabalho	e	rendimento,	deslocamento	
para	trabalho,	mortalidade	e	autismo.
IBGE.	O que é.	Censo	Demográfico.	Disponível	em:	https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-2020-censo4.

html?=&t=o-que-e.	Acesso	em:	15	ago.	2022.

Assinale	a	alternativa	que	apresenta	característica(s)	do	Censo	2022:

A) As	informações	do	Censo	permitem	a	produção	de	retrato	geral	da	sociedade	brasileira,	o	que	pode	subsidiar	a	
produção	de	políticas	públicas	específicas.

B)	 Campanhas	de	divulgação	do	Censo	se	prestam	a	sensibilizar	os	cidadãos	a	receber	e	atender	aos	recenseadores,	
uma	vez	que	a	participação	é	facultativa.

C) Dado	o	tamanho	da	população	brasileira	e	a	dificuldade	de	acesso	a	determinadas	localidades	do	país,	o	Censo	
é	realizado	por	amostragem	simples.

D)	 Para	 garantir	 um	padrão	 único	 para	 a	 coleta	 de	 dados,	 todos	 os	 75	milhões	 de	 domicílios	 brasileiros	 devem	
responder	ao	mesmo	questionário.
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QUESTÃO 19

Os aditivos industriais usados para tornar os 

ultraprocessados	 mais	 palatáveis	 também	 os	 tornam	
mais	 baratos,	 práticos	 e	 acessíveis	 [...].	 “As	 pessoas	
mais pobres estão comendo comida de baixa qualidade 

porque	é	mais	barato”,	diz	o	 [...]	ex-secretário	nacional	
de	Segurança	Alimentar	e	Nutricional.

[...]

Além	 das	 doenças	 crônicas	 relacionadas	 ao	 excesso	
de	 peso,	 muitas	 crianças	 com	 obesidade	 –	 incluindo	
os	níveis	mais	severos	–	não	escapam	da	desnutrição.	
Não	 porque	 elas	 não	 têm	 o	 que	 comer,	 mas	 porque	
as dietas baseadas majoritariamente em produtos 

ultraprocessados costumam ser pobres em nutrientes 

essenciais.	[...]
LICHOTTI,	Camille.	“Espoca-bucho”	com	salsicha,	receita	pra	

ficar	doente	de	comida.	Revista Piauí. Folha de S. Paulo.  

28	jul.	2022.	Disponível	em:	https://piaui.folha.uol.com.br/
espoca-bucho-salsicha-receita-ficar-doente-de-comida/.	 

Acesso	em:	2	ago.	2022.

A	reportagem	indica	o	quadro	de	saúde	de	crianças	no	
Brasil,	sugerindo	que

A) a	 alimentação	 à	 base	 de	 ultraprocessados	
pode estar relacionada ao quadro de obesidade  

entre	crianças.
B)	 a	obesidade	infantil,	se	por	um	lado	indica	sinais	

de	 doenças	 crônicas,	 por	 outro	 mostra	 que	 a	
desnutrição	nessa	faixa	etária	está	sob	controle.

C) a	 oferta	 de	 alimentos	 ultraprocessados	 é	 um	
meio	de	combate	à	fome,	já	que,	por	serem	mais	
baratos,	 são	 de	 fácil	 consumo	 pela	 população	
mais pobre.

D)	 os alimentos ultraprocessados mais baratos 

recebem	 recomendação	 médica	 por	 serem	
mais	 palatáveis,	 facilitando	 sua	 aceitação	 
por	crianças.	

QUESTÃO 20

Contagem	 possui	 muitos	 bens	 tombados	 que,	 ao	 se	
tornarem	 patrimônio	 oficial,	 recebem	 proteção	 jurídica	
especial,	considerando	a	sua	função	social.	Entre	esses	
bens	 materiais,	 está	 o	 prédio	 que	 foi	 construído	 na	
década	de	1950	para	abrigar	o	Seminário	São	José	da	
Ordem	dos	Carmelitas,	onde	atualmente	está	o(a)

A) Biblioteca	Pública	Municipal	Doutor	Edson	Diniz.
B)	 Casa da Cultura Nair Mendes Moreira.

C) Prédio	Administrativo	da	Itaú.
D)	 Prefeitura	Municipal	de	Contagem.

QUESTÃO 21

Síndrome de burnout

Desde	 1º	 de	 janeiro,	 a	 síndrome	 passou	 a	 ser	
considerada	 doença	 ocupacional,	 após	 ser	 incluída	
na	 Classificação	 Internacional	 de	 Doenças	 (CID)	 da	
Organização	 Mundial	 da	 Saúde	 (OMS).	 Na	 prática,	
significa	que	os	acometidos	agora	possuem	os	mesmos	
direitos	 trabalhistas	 e	 previdenciários	 assegurados	 no	
caso	das	demais	doenças	relacionadas	ao	emprego.

SALES,	Amanda.	Síndrome	de	burnout	[...].	G1.	Distrito	
Federal.	DF,	14	ago.	2022.	Disponível	em:	l1nq.com/zzxMS.	

Acesso	em:	22	ago.	2022.

A	 classificação	 da	Síndrome	 de	 burnout	 como	 doença	
ocupacional se explica porque

A) é	 uma	 doença	 resultante	 da	 instabilidade	 no	
emprego,	 em	 decorrência	 das	 medidas	 de	
isolamento social por causa da pandemia da 

Covid-19.
B)	 é	 uma	 enfermidade	 de	 natureza	 psicológica,	 

que	se	desenvolve	em	situações	de	esgotamento	
provocado em ambiente de trabalho.

C) é	 uma	 síndrome	de	mulheres	 que,	 submetidas	
à	 dupla	 jornada,	 comprovadamente,	 recebem	
menos que os homens para desempenhar as 

mesmas	funções.
D)	 é	 um	 mal	 que	 afeta	 pessoas	 em	 cargos	 de	

chefia	superior,	que	se	sentem	psicologicamente	
pressionadas	 para	 comandar	 grandes	 equipes	
de subordinados.

QUESTÃO 22

O	Centro	Industrial	de	Contagem,	CINCO,	foi	criado	com	
o	objetivo	de	expandir	o	parque	fabril	da	cidade.	

“O	 CINCO	 propiciaria	 ao	 município	 de	 Contagem	
participar	 ativamente	 da	 condução	 do	 seu	 processo	
de	 industrialização,	 papel	 até	 então	 representado	 pelo	
Estado.	[...]”	

CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Cultura.	
Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do 
Município de Contagem, Estado de Minas Gerais. 

Contagem,	2009.	p.	27.	Disponível	em:	https://www.contagem.
mg.gov.br/arquivos/comunicacao/atlascontagem.pdf.	 

Acesso em: 19 dez. 2022.

A	criação	do	CINCO

A) atendeu	 aos	 reclames	 da	 população	 vizinha	 à	
Cidade	Industrial,	contrária	aos	altos	índices	de	
poluição	industrial.

B)	 deu	 a	 Contagem	 o	 status de maior centro 

industrial	do	estado,	com	o	PIB	majoritariamente	
proveniente	do	setor	secundário.

C) foi	 baseada	 na	 lógica	 urbana	 da	 planta	 do	
distrito	industrial	da	cidade	de	Camberra,	capital	 
da	Austrália.

D)	 resultou	 do	 interesse	 da	 expansão	 da	 área	
industrial	e	dos	benefícios	fiscais	proporcionados	
pela	criação	do	ICM.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 23

Segundo	 a	 Lei	 Orgânica,	 ao	 Município	 Contagem	
compete	 prover	 tudo	 quanto	 diga	 respeito	 ao	 seu	
peculiar	 interesse	 e	 ao	 bem-estar	 de	 sua	 população,	 
cabendo-lhe,	 privativamente,	 as	 seguintes	 atribuições,	
exceto:

A) Legislar	sobre	assuntos	de	interesse	local.
B)	 Regulamentar	as	disposições	e	o	uso	dos	bens	

públicos	de	uso	especial.
C) Criar	guarda	municipal	para	proteção	dos	bens,	

serviços	e	instalações	municipais.
D)	 Estabelecer	e	impor	penalidade	por	infração	de	

suas	leis	e	regulamentos.

QUESTÃO 24

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	as	regras	previstas	
na	 Lei	 Orgânica	 do	 Município	 de	 Contagem	 sobre	 a	
Câmara	Municipal	 e	 assinale	 com	V	 as	 verdadeiras	 e	
com	F	as	falsas.

	 		 )( A	 Câmara	 Municipal	 reunir-se-á	 em	 sessão	
ordinária,	 independentemente	 de	 convocação,	
no	período	de	1º	 de	 fevereiro	 a	 30	de	 junho	e	
de	1º	de	agosto	a	15	de	dezembro	de	cada	ano.

	 		 )( O presidente da Câmara participa somente nas 

votações	 secretas	 e,	 quando	 houver	 empate,	
nas	votações	públicas.

	 		 )( O	 secretário	 pode	 comparecer	 à	Câmara	 ou	 a	
qualquer	de	suas	Comissões,	por	sua	 iniciativa	
e	 após	 entendimento	 com	 a	Mesa,	 para	 expor	
assunto de relevância de sua Secretaria.

	 		 )( É	assegurado	o	uso	da	palavra	a	representantes	
populares,	 na	 Tribuna	 da	 Câmara,	 durante	
as	 reuniões,	 na	 forma	 e	 nos	 casos	 definidos	 
pelo	Regimento.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 25

Segundo	o	artigo	57	do	Regimento	 Interno	da	Câmara	
Municipal	 de	 Contagem,	 não	 é	 uma	 modalidade	 de	
reunião prevista:

A) As	 extraordinárias,	 que	 se	 realizam	 em	 dia	 ou	
hora	diferentes	dos	fixados	para	as	ordinárias.

B)	 As	 especiais,	 que	 se	 realizam	 para	 a	 eleição	
da	Mesa	 ou	 para	 a	 exposição	 de	 assuntos	 de	
relevante	interesse	público.

C) As	comunitárias,	realizadas	em	bairros	e	distritos	
do	município,	com	caráter	oficial	e	ordinário.

D)	 As	solenes,	que	se	realizam	para	compromisso	
e	posse	dos	vereadores,	prefeito	e	vice-prefeito,	 
e	para	comemorações	ou	homenagens.

QUESTÃO 26

De	 acordo	 com	 o	 Regimento	 Interno	 da	 Câmara	
Municipal	de	Contagem,	à	Comissão	de	Administração	
e	Serviços	Públicos	compete	examinar	e	emitir	parecer	
sobre	a	seguinte	matéria:

A) Política	e	desenvolvimento	urbano-rural.
B)	 Programas	 governamentais	 de	 interesse	 

da mulher.

C) Aplicação	 de	 recursos	 destinados	 à	 área	 
da	saúde.

D)	 Política	de	desenvolvimento	científico,	pesquisa,	
difusão	e	capacitação	tecnológicas.

QUESTÃO 27

Com	 base	 nas	 regras	 previstas	 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 incorreta.

A) Por	motivo	de	crença	religiosa	ou	de	convicção	
filosófica	 ou	 política,	 nenhum	 servidor	 poderá	
ser	privado	de	quaisquer	de	seus	direitos,	sofrer	
discriminação	 em	 sua	 vida	 funcional,	 nem	 se	
eximir do cumprimento de seus deveres.

B)	 O	plano	de	previdência	 social	 do	 servidor	 será	
custeado	 com	 produto	 da	 arrecadação	 de	
contribuições	sociais	obrigatórias	dos	servidores	
dos	poderes	do	município,	das	autarquias	e	das	
fundações	públicas.

C) O	 auxílio-natalidade	 é	 devido	 à	 servidora,	 
por	motivo	 de	 nascimento	 de	 filho,	 em	quantia	
equivalente	a	um	vencimento	mínimo	do	plano	
de	carreira,	salvo	no	caso	de	natimorto.

D)	 Em	caso	de	falecimento	de	servidor	em	serviço	
fora	 do	 local	 de	 trabalho,	 inclusive	 no	 exterior,	
as	despesas	de	transporte	do	corpo	correrão	à	
conta	 dos	 recursos	 do	município,	 autarquia	 ou	
fundação	pública.

QUESTÃO 28

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	 competência	 do	 Chefe	 da	
Escola	do	Legislativo

A) coordenar	a	capacitação	de	agentes	políticos	e	
servidores	 públicos	 em	 assuntos	 de	 interesse	
político-institucional.

B)	 realizar	ações	para	o	fortalecimento	da	cidadania.
C) promover atividades de pesquisa e estudos em 

temas	de	interesse	político-institucional.
D)	 gerenciar	o	acervo	e	promover	sua	conservação,	

higienização,	desinfecção	e	restauração.
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QUESTÃO 29

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	as	penalidades	previstas	na	Lei	nº	2.160/1990,	que	dispõe	sobre	o	Estatuto	dos	
Servidores	Públicos	do	Município	de	Contagem	e	dá	outras	providências,	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	
falsas.

	 		 )( Advertência	e	destituição	de	cargo	em	comissão	são	tipos	de	penalidade	disciplinares.
	 		 )( A	suspensão	será	aplicada	em	caso	de	reincidência	das	faltas	punidas	com	advertência	e	de	violação	das	demais	

proibições	que	não	tipifiquem	infração	sujeita	a	penalidade	de	demissão,	não	podendo	exceder	a	120	dias.
	 		 )( A	 demissão	 poderá	 ser	 aplicada	 em	 caso	 de	 inassiduidade	 habitual,	 de	 improbidade	 administrativa	 ou	 de	

insubordinação	grave	em	serviço.
	 		 )( Verificada	em	processo	disciplinar	acumulação	proibida,	e	provada	a	boa	fé,	o	servidor	optará	por	um	dos	cargos.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 30

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 as	 regras	 previstas	 na	 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,	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

	 		 )( A	Presidência	da	Mesa	Diretora	é	gestora	legal	dos	serviços	administrativos	da	Câmara.
	 		 )( Compõe	 a	 Procuradoria	 da	 Câmara	 a	 Procuradoria-Geral	 do	 Legislativo,	 formada	 pelo	 Procurador-Geral,	 

pelo	Procurador	Adjunto	e	pelos	Procuradores	Legislativos.
	 		 )( O	Procon	Câmara	integra	o	Sistema	Nacional	de	Defesa	do	Consumidor	–	SNDC.
	 		 )( Os	Gabinetes	Legislativos	exercerão	as	atividades	atinentes	aos	serviços	parlamentares	internos	e	externos	sob	

a	direção	do	Vereador.
Assinale	a	sequência	correta.

A) V	F	F	V
B)	 F	V	V	F
C) V	V	V	V
D)	 F F F F
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ASSISTENTE SOCIAL

QUESTÃO 31

De	 acordo	 com	 o	 Código	 de	 Ética	 Profissional	 do	
Assistente	Social,		não	é	um	direito	desse	profissional:

A) Participação	 na	 elaboração	 e	 gerenciamento	
das	 políticas	 sociais,	 e	 na	 formulação	 e	
implementação	de	programas	sociais.

B)	 Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos 

arquivos	 e	 documentação,	 garantindo	 o	 
sigilo	profissional.

C) Aprimoramento	 profissional	 de	 forma	 contínua,	
colocando-o	a	serviço	dos	interesses	da	gestão.

D)	 Pronunciamento em matéria de sua 

especialidade,	 sobretudo	 quando	 se	 tratar	 de	
assuntos	de	interesse	da	população.

QUESTÃO 32

Com	base	na	Lei	Orgânica	de	Assistência	Social	(LOAS),	
Lei	nº	8.742,	de	07	de	dezembro	de	1993,	os Conselhos 

de	 Assistência	 Social	 são	 instâncias	 deliberativas	 do	
SUAS,	 de	 caráter	 permanente	 e	 composição	 paritária	
entre	governo	e	sociedade	civil,	e	estão	vinculados	ao	
órgão	gestor	de	Assistência	Social.

Assinale a alternativa correta acerca desses conselhos. 

A) O	 Conselho	 Nacional	 de	 Assistência	 Social	
(CNAS)	é	presidido	por	um	de	seus	integrantes,	
eleito	 dentre	 seus	membros,	 para	mandato	 de	
dois	anos,	permitida	uma	única	recondução	por	
igual	período.

B)	 Os	Conselhos	Municipais	de	Assistência	Social	
serão compostos por 22 membros e respectivos 

suplentes,	cujos	nomes	são	indicados	ao	órgão	
da	 Administração	 Pública	 Federal	 responsável	
pela	 coordenação	 da	 Política	 Nacional	 de	
Assistência	Social.

C) Os	 Conselhos	 de	 Assistência	 Social	 contarão	
com	 uma	 Secretaria	 Executiva,	 a	 qual	
terá	 sua	 estrutura	 disciplinada	 em	 ato	 do	 
Poder	Legislativo.

D)	 Os	Conselhos	de	Assistência	Social	deverão	ser	
instituídos,	respectivamente,	pelos	estados,	pelo	
Distrito	 Federal	 e	 pelos	 municípios,	 mediante	 
lei	específica.				

QUESTÃO 33

De	 acordo	 com	 o	 artigo	 “Serviço	Social	 e	 a	 saúde	 do	
trabalhador:	 uma	 dispersa	 demanda”, são pilares que 

representam	 e	 ampliam	 as	 mediações	 do	 assistente	
social	 no	 campo	 ético-político,	 teórico-metodológico	 e	
técnico-operativo,	exceto:

A) Concepção	de	saúde.	
B)	 Processo	 saúde-doença	 e	 seus	 determinantes	

sociais. 

C) Concepção	biológica	da	saúde	do	trabalhador.	
D)	 Proteção	social.	

QUESTÃO 34

Acerca	 dos	 espaços	 sócio-ocupacionais	 e	 os	 desafios	
e	 respostas	 do	 Serviço	 Social	 para	 a	 área	 da	 saúde	
do	trabalhador,	com	base	no	artigo	“Serviço	Social	e	a	
saúde	do	trabalhador:	uma	dispersa	demanda”,	assinale	
a alternativa incorreta. 

A) O	 trabalho	 do	 assistente	 social	 na	 área	 da	
saúde	 do	 trabalhador	 assume	 características	
disciplinares	e	setoriais,	 representado	pela	 sua	
natureza técnica operativa. 

B)	 O trabalho do assistente social se materializa 

na capacidade de trabalhar em equipes 

com	 formação	 interdisciplinar,	 buscando	 a	
intersetorialidade	 e	 a	 interface	 da	 saúde	 do	
trabalhador	com	as	demais	políticas	sociais.

C) A	 compreensão	 das	 diferentes	 dimensões	
que	 envolvem	 os	 processos	 de	 saúde-doença	
e	 trabalho	 potencializa	 e	 amplia	 o	 próprio	
espaço	 profissional	 no	 enfretamento	 das	 
suas	determinações.

D)	 Os	 espaços	 sócio-ocupacionais	 que	 requerem	
a	 presença	 do	 assistente	 social	 na	 área	 da	
saúde	do	trabalhador	representam	o	conjunto	de	
serviços	e	programas	que	expressam	a	dinâmica	
das	políticas	sociais	e	da	sociedade.

QUESTÃO 35

Com	base	 no	 disposto	 pela	 Lei	 nº	 8080,	 de	 setembro	
de	 1990,	 compete	 à	 direção	municipal	 do	 Sistema	 de	 
Saúde	(SUS),	exceto: 

A) Formular,	 avaliar	 e	 apoiar	 políticas	 de	
alimentação	e	nutrição.	

B)	 Dar	execução,	no	âmbito	municipal,	à	política	de	
insumos	e	equipamentos	para	a	saúde.	

C) Gerir	 laboratórios	 públicos	 de	 saúde	 e	
hemocentros. 

D)	 Formar	 consórcios	 administrativos	
intermunicipais.  

QUESTÃO 36

São	 impactos	 sociais	 esperados	 pelo	 Serviço	 de	
Proteção	 e	 Atendimento	 Especializado	 a	 Famílias	 e	
Indivíduos	(PAEFI),	descritos	na	Tipificação	Nacional	de	
Serviços	Socioassistenciais,	exceto:	

A) Reduzir	 e	 prevenir	 situações	 de	 isolamento	
social	e	de	institucionalização.

B)	 Garantir	o	acesso	aos	serviços	socioassistenciais	
e	aos	das	políticas	públicas	setoriais.

C) Identificar	 situações	 de	 violação	 de	 direitos	
socioassistenciais.

D)	 Reduzir	violações	dos	direitos	socioassistenciais,	
seus	agravamentos	ou	reincidência.
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QUESTÃO 37

Com base na Lei nº	 8.662,	 de	 07	 de	 junho	 de	 1993,	
é	 correto	 afirmar	 que	 constitui	 atribuição	 privativa	 do	
assistente social: 

A) Planejar,	 executar	 e	 avaliar	 pesquisas	 que	
possam	 contribuir	 para	 a	 análise	 da	 realidade	
social	e	para	subsidiar	ações	profissionais.	

B)	 Orientar	 indivíduos	 e	 grupos	 de	 diferentes	
segmentos	 sociais	 no	 sentido	 de	 identificar	
recursos	e	de	fazer	uso	destes	no	atendimento	
e	na	defesa	de	seus	direitos.	

C) Realizar	 vistorias,	 perícias	 técnicas,	 laudos	
periciais,	 informações	 e	 pareceres	 sobre	 a	
matéria	de	Serviço	Social.	

D)	 Elaborar,	 coordenar,	 executar	 e	 avaliar	 planos,	
programas	 e	 projetos	 que	 sejam	 do	 âmbito	 de	
atuação	do	Serviço	Social	com	participação	da	
sociedade civil.

QUESTÃO 38

Acerca do trabalho do assistente social no campo 

dos	 direitos	 humanos	 e	 com	 base	 no	 artigo	 “Direitos	
Humanos	e	Serviço	Social:	 uma	experiência	em	curso	
no	Poder	Legislativo”,	assinale	a	alternativa	incorreta.	

A) O	 trabalho	 do	 assistente	 social	 nos	 últimos	 
40	anos	no	Brasil	 tem	se	configurado	de	modo	
alinhado	 aos	 interesses	 das	 populações	 que	
tiveram seus direitos historicamente violados e 

da classe trabalhadora. 

B)	 O	 cenário	 sócio-histórico	 da	 década	 de	 1990	
impeliu	 o	 Serviço	 Social	 a	 assumir	 a	 defesa	
intransigente	 dos	 direitos	 sociais	 com	 o	 fulcro	
de	lutar	pela	redução	das	desigualdades	sociais,	
pela	democratização	e	pela	justiça	social.	

C) O	 Serviço	 Social	 é	 uma	 prática	 
político-pedagógica	 que	 pode	 reproduzir	 o	
ideário	das	classes	dominantes	ou	o	das	classes	
trabalhadoras,	como	as	duas	concomitantemente	
e contraditoriamente. 

D)	 O	 Serviço	 Social	 na	 esfera	 institucional	
é	 marcado	 pelo	 confronto	 de	 interesses,	 
de	um	lado,	os	profissionais	e	a	perspectiva	de	
favorecimento	 aos	 interesses	 do	 Estado	 e	 de	
outro,	 as	 exigências	 institucionais	 pautadas	 na	
autonomia do sujeito.  

QUESTÃO 39

No	que	diz	respeito	à	Educação,	são	deveres	do	Estado,	
assegurados	 pelo	 Estatuto	 da	 Criança	 e	 Adolescente,	
exceto: 

A) Atendimento	em	creche	e	pré-escola	às	crianças	
de zero a cinco anos de idade.

B)	 Oferta	de	ensino	noturno	 regular,	adequado	às	
condições	do	adolescente	trabalhador.

C) Ensino	 Fundamental,	 obrigatório	 e	 gratuito,	
inclusive para os que a ele não tiveram acesso 

na	idade	própria.	
D)	 Atendimento	 educacional	 especializado	 às	

crianças	deficientes,	preferencialmente	na	 rede	
especial de ensino.

QUESTÃO 40

Com base na Lei nº	10.741,	de	1º	de	outubro	de	2003,	
Estatuto	do	Idoso,	constituem	obrigações	das	entidades	
de	atendimento,	exceto:	

A) Fornecer	 vestuário	 adequado,	 se	 for	 privada,	 
e	alimentação	suficiente.

B)	 Proceder a estudo social e pessoal de cada caso. 

C) Fornecer	 comprovante	 de	 depósito	 dos	 bens	
móveis	que	receberem	das	pessoas	idosas.	

D)	 Propiciar	 assistência	 religiosa	 àqueles	 que	
desejarem,	de	acordo	com	suas	crenças.	
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REDAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS

1. A	redação	elaborada	deve	conter,	no	mínimo 15 (quinze) linhas	para	que	seja	corrigida	e	no máximo 30 (trinta) 
linhas.	Se	o	candidato	não	atingir	esse	número	mínimo	de	linhas,	a	ele	será	atribuída	nota	zero	na	Redação.

2. O	que	for	escrito	além	do	espaço	destinado	ao	candidato	para	a	Redação	(30	linhas)	não	será	corrigido,	sendo	o	
candidato	penalizado	pelos	problemas	de	compreensão	de	seu	texto	(PO,	M,	SV,	CC	e	/	ou	CP).

3. A	variante	linguística	a	ser	utilizada	na	elaboração	da	Redação	é	a	norma-padrão.
4. Na	Redação,	o	candidato	somente	poderá	registrar	seu	nome,	número	de	inscrição	ou	assinatura	em	lugar	/	campo	

especificamente	indicado,	sob	pena	de	anulação	da	sua	prova	e	consequente	eliminação	do	candidato.
5. A	folha	para	rascunho,	constante	neste	caderno	de	prova,	será	de	preenchimento	facultativo	e,	em	nenhuma	hipótese,	

o	rascunho	elaborado	pelo	candidato	será	considerado	na	correção	da	prova.
6. A	Redação	terá	valor	de	20	(vinte)	pontos,	sendo	eliminados	os	candidatos	a	que	for	atribuída	nota	zero.
7. Os	critérios	de	correção	da	Prova	de	Redação	serão	os	seguintes:

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO

ASPECTOS AVALIADOS DE ACORDO COM A NORMA-PADRÃO
TOTAL DE 
PONTOS

PONTOS 
DESCONTADOS 

POR ERRO

Pontuação,	ortografia	e	apresentação	(legibilidade,	respeito	às	margens	
e	indicação	de	parágrafos)	–	(PO) 4,0	pontos 0,25	ponto

Morfossintaxe	(morfologia	e	sintaxe)	–	(M) 4,0	pontos 0,25	ponto
Seleção	 vocabular	 (adequação	 vocabular	 e	 adequação	 à	 situação	
linguística	e	ausência	de	marca	da	oralidade)	–	(SV) 2,0	pontos 0,50	ponto

Coesão	e	coerência	(conexão	e	relação	lógica	entre	as	ideias,	assim	
como	sua	distribuição	entre	as	partes	do	texto)	–	(CC) 5,0	pontos 1,0	ponto

Compreensão	 e	 conhecimento	 do	 conteúdo	 proposto	 (relevância	
e	 propriedade	 de	 resposta	 à	 temática	 e	 ao	 tipo	 de	 gênero	 textual	 
solicitado)	–	(CP)

5,0	pontos 1,0	ponto

TOTAL 20 pontos  –

8.	 A	Redação	receberá	nota	0	(zero)	se	apresentar	uma	das	características	a	seguir:
a)	cujo	conteúdo	versar	sobre	tema	diverso	do	estabelecido;
b)	considerada	ilegível	ou	desenvolvida	em	forma	de	desenhos,	números,	versos,	com	espaçamento	excessivo	entre	
letras,	palavras	e	parágrafos,	bem	como	em	códigos	alheios	à	norma-padrão	da	Língua	Portuguesa	ou	em	idioma	
diverso;

c)	cujo	texto	apresente	qualquer	tipo	de	identificação	do	candidato;
d)	que	não	atingir	o	número	mínimo	de	15	linhas	estabelecido;
e)	que	for	redigida	fora	do	espaço	definido;
f)	que	não	for	escrita	com	caneta	esferográfica	de	tinta	azul	ou	preta;	
g)	que	tiver	uso	de	corretivos;	e
h)	que	não	assinar	ou	preencher	corretamente	os	dados	pessoais	do	caderno	definitivo	da	Prova	de	Redação.

9.	 O	candidato	somente	poderá	registrar	seu	nome,	número	de	inscrição	ou	assinatura	em	lugar	/	campo	especificamente	
indicado,	sob	pena	de	anulação	de	sua	prova	e	consequente	eliminação,	caso	realize	marcações	ou	assinatura	fora	
desses	espaços	/	campos.

10.	 Não	serão	fornecidas	folhas	adicionais	para	complementação	da	Redação,	devendo	o	candidato	limitar-se	à	única	
folha	padrão	recebida.

11.	 Não	haverá	substituição	do Caderno	de	Redação por erro do candidato.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

TEXTO I

O que é cidadania?

A	origem	da	palavra	cidadania	vem	do	 latim	civitas,	que	quer	dizer	cidade.	Na	Grécia	antiga,	considerava-se	cidadão	
aquele	nascido	em	terras	gregas.	Em	Roma	a	palavra	cidadania	era	usada	para	indicar	a	situação	política	de	uma	pessoa	
e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer.

Juridicamente,	cidadão	é	o	indivíduo	no	gozo	dos	direitos	civis	e	políticos	de	um	Estado.	Em	um	conceito	mais	amplo,	
cidadania	quer	dizer	a	qualidade	de	ser	cidadão,	e	consequentemente	sujeito	de	direitos	e	deveres.

A	relação	do	cidadão	com	o	Estado	é	dúplice:	de	um	lado,	os	cidadãos	participam	da	fundação	do	Estado,	e,	portanto,	
estão	sujeitos	ao	pacto	que	o	criou,	no	nosso	caso	a	Constituição	Federal	de	1988.	Portanto,	sendo	o	Estado	dos	próprios	
cidadãos,	os	mesmos	têm	o	dever	de	zelar	pelo	bem	público	e	participar,	seja	através	do	voto,	seja	através	de	outros	
meios,	formais	e	informais,	do	acompanhamento	e	fiscalização	da	atuação	estatal.

Ao	mesmo	tempo,	os	agentes	estatais,	como	cidadãos	investidos	de	funções	públicas,	têm	o	dever	de	atuar	com	base	nos	
princípios	da	legalidade,	impessoalidade,	moralidade	e	publicidade,	prestando	contas	de	todos	os	seus	atos.	Uma	relação	
harmoniosa	entre	as	expectativas	dos	cidadãos	e	a	atuação	estatal	é	o	ideal	a	ser	alcançado	por	qualquer	sociedade.

Mas	nem	tudo	depende	apenas	do	Estado.	O	conceito	de	cidadania	vai	muito	além,	pois	ser	cidadão	significa	também	
tomar	parte	da	vida	em	sociedade,	 tendo	uma	participação	ativa	no	que	diz	 respeito	aos	problemas	da	comunidade.	
Segundo	Dalmo	de	Abreu	Dallari:	 “A	cidadania	expressa	um	conjunto	de	direitos	que	dá	à	pessoa	a	possibilidade	de	
participar	ativamente	da	vida	e	do	governo	de	seu	povo”.

Colocar	o	bem	comum	em	primeiro	lugar	e	atuar	sempre	que	possível	para	promovê-lo	é	dever	de	todo	cidadão	responsável.	
A	cidadania	deve	ser	entendida,	nesse	sentido,	como	processo	contínuo,	uma	construção	coletiva	que	almeja	a	realização	
gradativa	dos	Direitos	Humanos	e	de	uma	sociedade	mais	justa	e	solidária.

Disponível	em:	https://www.justica.pr.gov.br/Pagina/O-que-e-Cidadania.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	[Fragmento]	

TEXTO II

CONSTITUIÇÃO	DA	REPÚBLICA	FEDERATIVA	DO	BRASIL	DE	1988

TÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO	I

DOS	DIREITOS	E	DEVERES	INDIVIDUAIS	E	COLETIVOS

Art.	6º	São	direitos	sociais	a	educação,	a	saúde,	a	alimentação,	o	trabalho,	a	moradia,	o	transporte,	o	lazer,	a	segurança,	a	
previdência	social,	a	proteção	à	maternidade	e	à	infância,	a	assistência	aos	desamparados,	na	forma	desta	Constituição.	

Disponível	em:	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	[Fragmento]
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TEXTO III

Disponível	em:	https://tribunadaimprensalivre.com/a-cidadania-e-a-condicao-do-homem-sujeito-de-direitos-e-de-obrigacoes-cidadao-
ideal-de-justica-e-de-bem-comum-por-jose-macedo/.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	

A	 partir	 da	 leitura	 dos	 textos	 motivadores	 e	 com	 base	 nos	 conhecimentos	 construídos	 ao	 longo	 de	 sua	 formação,	
REDIJA	 um	 texto	 dissertativo-argumentativo,	 em	 modalidade	 escrita	 formal	 da	 língua	 portuguesa,	 sobre	 o	 tema: 
“Como exercer a cidadania na prática diária”,	 posicionando-se	a	 respeito	 desse	assunto	 e	 respeitando	os	 direitos	
humanos.	 Selecione,	 organize	 e	 relacione,	 de	 forma	 coerente	 e	 coesa,	 argumentos	 e	 fatos	 para	 a	 defesa	 de	 seu	 
ponto de vista. 



16
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 

CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

DENTISTA
Código: 310

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e a Proposta de Redação.

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 e da Redação:

•	 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:

“A esperança é o sonho do homem acordado.”	Aristóteles

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,	 a	 transcrição	das	 respostas	do	Caderno	de	
Questões	da	Prova	Objetiva	(Folha	de	Respostas	e	rascunho)	para	o	Caderno	definitivo	e	a	transcrição	da	Redação	para	o	Caderno	Definitivo	
de	Redação.	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,	 
40 (quarenta) questões	 de	 múltipla	 escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 
4	 (quatro)	 alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas:	 15 (quinze) questões  

de Língua Portuguesa,	  7 (sete) questões de Conhecimentos Gerais,	 8 (oito) 

questões de Legislação,	10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos e a 

Proposta de Redação,	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

INSTRUÇÃO: Leia	o	texto	I	a	seguir	para	responder	às	
questões de 1 a 10.

TEXTO I 

Saneamento nada básico

Parametrização centralizada no âmbito federal não 

necessariamente tornaria o processo mais eficiente

Desde	 a	 antiguidade,	 existe	 preocupação	 com	 o	
saneamento	básico	[...].	No	Brasil,	as	primeiras	iniciativas	
remontam a 1561.

De	 acordo	 com	 o	 Sistema	 Nacional	 de	 Informações	
de	 Saneamento	 (SNIS),	 dados	 de	 2017,	 83,5%	 da	
população	 brasileira	 tinham	 acesso	 a	 água	 tratada,	
52,4%	tinham	acesso	a	coleta	de	esgoto,	e	apenas	46%	
dos	esgotos	do	país	são	 tratados.	O	volume	médio	de	
perdas	ainda	se	encontra	em	38,3%.

As	 condições	 que	 não	 permitiram	 o	 desenvolvimento	
pleno	 do	 saneamento	 básico	 no	 país	 continuam	
presentes:	volume	incipiente	de	investimentos,	ausência	
de	planejamento	adequado,	experiências	malsucedidas	
de	 gestão	 e	 dificuldade	 para	 obter	 financiamentos	
e	 licenças	 para	 obras.	 Destas,	 somente	 a	 última	
apresentou	alguma	evolução	desde	o	Plano	Nacional	de	
Saneamento de 1971.

Dentre	 as	 dificuldades	 de	 planejamento,	 destaca-se	
o	 fato	 de	que	a	 titularidade	dos	 serviços,	 conforme	 lei	
11.445/07,	 é	 dos	 municípios.	 Logo,	 criar	 arcabouço	
regulatório,	planos	de	saneamento	e	 licitar	concessões	
é	uma	tarefa	hercúlea	para	a	gama	de	5.570	municípios	
existentes.	O	problema	é	grande;	o	diagnóstico,	antigo.	
Mas	 pouco	 se	 avançou	 desde	 a	 criação	 do	 marco	
regulatório.	Apresento	possíveis	soluções	para	contribuir	
com o debate.

Em	 primeiro	 lugar,	 é	 preciso	 que	 a	 reflexão	 sobre	 o	
marco	regulatório	ocorra	previamente.	As	duas	medidas	
provisórias	de	2018	e	2019	(844	e	868)	tiveram	vício	de	
origem,	 pois	 não	 foram	 fruto	 de	 uma	 discussão	 prévia	
com	 os	 principais	 agentes	 setoriais.	 Se	 empresas	 dos	
estados	de	SP,	MG	e	PR	foram	responsáveis	por	45%	dos	
investimentos	em	saneamento	no	país	em	2017,	e	65%	
ao	 somarmos	 as	 privadas,	 uma	 reflexão	 deveria	 partir	
delas,	juntamente	com	a	sociedade	civil	e	associações.

A	experiência	do	setor	elétrico	quando	da	criação	do	Novo	
Modelo é um exemplo a ser lembrado. Houve praticamente 

um ano de discussões prévias com ampla adesão que 

culminaram	com	as	MPs	144	e	145,	de	outubro	de	2003.	
De	exemplo	negativo,	temos	a	MP	579/12,	cuja	discussão	
prévia	 foi	 curta	 e	 circunscrita	 a	 agentes	 de	 mercado,	 
em	sua	maioria	eletrointensivos,	e,	portanto,	interessados	
em	redução	de	tarifas.	O	barato	saiu	caro,	e	a	redução	de	
18%	em	2013	foi	sucedida	por	aumentos	 tarifários	41%	
acima	da	inflação	de	2014	a	2018.

A	 solução	 proposta	 é	 a	 simplificação	 dos	 processos	 e	
a	 não	 concentração	 de	 responsabilidade	 na	 Agência	
Nacional	 de	 Águas	 (ANA)	 ou	 a	 criação	 de	 arcabouço	
regulatório	e	plano	de	saneamento	federais.

[...].

Em	segundo	 lugar,	deve-se	repensar	a	proposta	de	se	
criar um plano de saneamento nacional como norte para 

planos	municipais.	Essa	 abordagem	centralizada	 pode	

desconsiderar	 aspectos	 locais	 como	 características	
socioeconômicas	 do	 consumidor,	 estrutura	 dos	 ativos,	
distância	 a	 fontes	 de	 captação	 de	 água,	 topografia,	
restrições	 ambientais,	 entre	 outros.	 Enfim,	 não	
necessariamente	 uma	 parametrização	 centralizada	 no	
âmbito	 federal	 tornaria	 o	 processo	 mais	 eficiente	 ou	
atinente	às	características	locais.

Em	 terceiro	 lugar,	 por	 que	 não	 permitir	 que	 cada	
município	 baseie	 seu	 arcabouço	 regulatório	 em	
melhores	 práticas	 existentes	 e	 regras	 simplificadas	 de	
atualização	de	 tarifas,	qualidade	e	metas	de	cobertura	
dos	 serviços,	 além	 de	 penalidades	 claras	 e	 objetivas	
pelo não cumprimento destas?

Em	 quarto	 lugar,	 a	 criação	 de	 uma	 cartilha	 de	 regras	
de	 licitação	para	 auxiliar	municípios	 seria	 um	começo.	 
Os	dois	outros	pilares,	regulação	e	plano	de	saneamento,	
poderiam	 ser	 disponibilizados	 por	 instituições	
independentes.	 Dessa	 forma,	 o	 processo	 seria	
parametrizado	 de	 maneira	 simples,	 descentralizada	 e	
com custo baixo.

Investir	 em	 saneamento	 é	 processo	 civilizatório.	 
Não	 há	 necessidade	 de	 se	 trazer	 complexidades,	
quando	regras	e	melhores	práticas	já	existem	e	podem	
nortear	 prefeituras	 a	 melhorar	 a	 condição	 de	 vida	 de	
seus	habitantes	sem	uma	mão	visível	da	União.

PIRES,	Adriano.	Saneamento nada básico. Aesbe. 

Associação	Brasileira	das	Empresas	Estaduais	de	
Saneamento.	Disponível	em:	https://aesbe.org.br/novo/opiniao-

artigo-saneamento-nada-basico/.	 
Acesso	em:	27	ago.	2022.

QUESTÃO 1

O	 propósito	 comunicativo	 do	 texto	 “Saneamento	 nada	
básico”	é

A) discutir	 os	 problemas	 enfrentados	 pelo	 Brasil	
acerca	 do	 saneamento	 básico,	 apontando	
causas	e	possíveis	soluções	para	a	questão.	

B)	 divulgar	os	problemas	relativos	ao	saneamento	
básico	 no	 Brasil,	 sem	 entrar	 no	 mérito	 da	
culpabilização	e	das	possíveis	intervenções.

C) explicar	 a	 situação	 atual	 do	 Brasil	 no	 que	 se	
refere	 ao	 saneamento	 básico,	 expondo	 dados	
estatísticos	e	esclarecendo	as	normas	relativas	
ao tema.

D)	 informar	 os	 desafios	 do	 Brasil	 em	 relação	 ao	
saneamento	 básico,	 apresentando	 também	
os	pontos	em	que	o	país	 já	avançou	dentro	da	
temática.

QUESTÃO 2

No	texto,	o	autor	não	apresenta	como	causa	do	pouco	
avanço	 do	 Brasil	 em	 relação	 ao	 desenvolvimento	 do	
saneamento	básico

A) a	 responsabilidade	 dada	 aos	 municípios	 pelos	
serviços	de	saneamento.

B)	 a	dificuldade	dos	municípios	de	criar	planos	de	
saneamento.

C) os	precários	conjuntos	de	leis	relativos	ao	tema	
nos	municípios.

D)	 a	 impossibilidade	 de	 aprovar	 financiamentos	 e	
licenças	para	obras.
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QUESTÃO 3

Assinale	a	alternativa	em	que	a	oração	em	destaque	não	
exerce	a	função	sintática	apresentada	entre	parênteses.

A) “As	 condições	 que não permitiram o 
desenvolvimento pleno do saneamento 
básico no país	continuam	presentes.”	–	(adjunto	
adnominal)

B)	 “Em	 primeiro	 lugar,	 é	 preciso	 que a reflexão 
sobre o marco regulatório ocorra 
previamente.”	–	(sujeito)

C) “Apresento	 possíveis	 soluções	para contribuir 
com o debate.”	–	(adjunto	adverbial	consecutivo)

D)	 “Não	 há	 necessidade	 de se trazer 
complexidades	[...].”	–	(complemento	nominal)	

QUESTÃO 4

Em	relação	às	escolhas	estilísticas	do	texto	I,	analise	as	
afirmativas	a	seguir.

I. Há	 alternância	 de	 tempos	 verbais:	 o	 uso	
pretérito	 perfeito	 do	 indicativo	 predomina,	 mas	
é	acompanhado	em	alguns	trechos	pelo	uso	do	
tempo	presente,	sempre	com	valor	de	passado.

II. A escolha das palavras utilizadas no texto revela 

o	 uso	 da	 variedade	 social	 da	 língua,	 uma	 vez	
que	 a	 norma-padrão	 predominante	 no	 texto	 é	
coerente	com	o	veículo	de	publicação.

III. Há	predominância	do	uso	da	voz	ativa	do	verbo,	
com	algumas	ocorrências	da	voz	passiva.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	III,	apenas.
B)	 II	e	III,	apenas.
C) I	e	II,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 5

Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão 

destacada no trecho é usada como recurso coesivo 

referencial:

A) “Logo,	 criar	 arcabouço	 regulatório,	 planos	 de	
saneamento	 e	 licitar	 concessões	 é	 uma	 tarefa	
[...].”

B)	 “Em segundo lugar,	 deve-se	 repensar	 a	
proposta de se criar um plano de saneamento 

nacional	[...].”
C) “As	 duas	medidas	 provisórias	 de	 2018	 e	 2019	

(844	 e	 868)	 tiveram	 vício	 de	 origem,	pois não 

foram	fruto	de	uma	discussão	prévia	[...]”
D)	 “De	 exemplo	 negativo,	 temos	 a	 MP	 579/12,	

cuja	 discussão	prévia	 foi	 curta	e	 circunscrita	a	
agentes	de	mercado	[...].”

QUESTÃO 6

As	 relações	 entre	 as	 palavras	 se	 constituem	 como	
recurso	para	a	elaboração	de	períodos	mais	ou	menos	
complexos e detalhados. 

Releia o trecho do texto I:

“As	condições	que	não	permitiram	o	desenvolvimento 

pleno	 do	 saneamento	 básico	 no	 país	 continuam	
presentes: volume	 incipiente	 de	 investimentos,	
ausência	 de	 planejamento	 adequado,	 experiências 

malsucedidas	 de	 gestão	 e	 dificuldade para obter 

financiamentos	e	licenças	para	obras.”

Em	 relação	 aos	 determinantes	 dos	 substantivos	
destacados,	analise	as	afirmativas	a	seguir.

I. Apenas um substantivo em destaque é 

determinado	por	uma	oração	subordinada.
II. Quatro	 dos	 cinco	 substantivos	 têm	 como	

determinante	 uma	 locução	 adjetiva.	 Para	 cada	
um	deles	há	uma	locução	adjetiva	diferente.

III. Os	 determinantes	 são	 usados,	 nesse	 trecho,	
como	estratégia	de	manifestação	de	opinião.

Está(ão)	correta(s)	a(s)	afirmativa(s)

A) I,	apenas.
B)	 I	e	II,	apenas.
C) I,	II	e	III.
D)	 III,	apenas.

QUESTÃO 7

As	expressões	destacadas	apresentam	a	mesma	função	
morfossintática,	exceto	em:

A) “As	 duas	medidas	 provisórias	de 2018 e 2019 

(844	e	868)	tiveram	[...].”
B)	 “No Brasil,	as	primeiras	 iniciativas	remontam	a	

1561.”
C) “[...]	 investimentos	em	saneamento	no	país	em 

2017	[...].”
D)	 “Mas	 pouco	 se	 avançou	 desde a criação do 

marco regulatório.”

QUESTÃO 8

Releia	a	seguinte	passagem,	observando	o	uso	de	“se”,	
em destaque.

Em	segundo	lugar,	deve-se	repensar	a	proposta	[...].

Assinale	 a	 alternativa	 em	 que	 o	 “se”	 destacado	 tenha	
a	 mesma	 função	 que	 aquela	 apresentada	 no	 período	
anterior.

A) Precisa-se	de	novas	normas	que	regulamentem	
a	promoção	do	saneamento	básico.

B)	 Fala-se	 muito	 em	 resolver	 o	 problema,	 mas	
pouco se concretiza.

C) Sugerem-se	 intervenções	 advindas	 da	 área	
política	e	econômica.

D)	 Necessita-se	buscar	soluções	a	curto	prazo	para	
a questão em debate.
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QUESTÃO 9

Releia	o	trecho	a	seguir,	observando	o	verbo	destacado.
“De	 acordo	 com	 o	 Sistema	Nacional	 de	 Informações	
de	 Saneamento	 (SNIS),	 dados	 de	 2017,	 83,5%	 da	
população	 brasileira	 tinham	 acesso	 à	 água	 tratada	
[...].”

Na	passagem	anterior,	o	verbo	em	destaque	é	transitivo	
direto. 

Assinale a alternativa em que o verbo não possua a 

mesma	 classificação,	 quanto	 à	 transitividade,	 que	 o	
verbo destacado no trecho anterior.

A) “Desde	a	antiguidade,	existe	preocupação	com	
o	saneamento	básico.”	

B)	 “Destas,	 somente	a	última	apresentou	 alguma	
evolução	desde	o	Plano	Nacional	[...].”

C) “Houve praticamente um ano de discussões 

prévias	com	ampla	adesão	[...].”
D)	 “[...]	 a	 proposta	 de	 se	 criar um plano de 

saneamento	nacional	como	norte	[...].”

QUESTÃO 10

Releia	a	passagem	a	seguir:

“Logo,	criar	arcabouço	regulatório,	planos	de	saneamento	
e	licitar	concessões	é	uma	tarefa	hercúlea	para	a	gama	
de	5.570	municípios	existentes.”

A	 palavra	 destacada	 poderia	 ser	 substituída,	 sem	
prejuízo	de	sentido,	por

A) débil.

B)	 gigantesca.
C) pertinente.

D)	 poderosa.

INSTRUÇÃO: Leia	o	texto	II	a	seguir	para	responder	às	
questões de 11 a 13.

TEXTO II

Novo Marco Legal do Saneamento já gerou mais de 
R$ 70 bilhões em investimentos

Sancionada em 2020, legislação permitiu a atração de 

recursos para o setor com a realização de nove leilões 

de concessão durante o período

O	 novo	 Marco	 Legal	 do	 Saneamento,	 sancionado	
em	 julho	 de	 2020,	 já	 gerou	 cerca	 de	 R$	 72,2	 bilhões	
em	 investimentos	 para	 o	 setor,	 segundo	 informações	
do	 Ministério	 do	 Desenvolvimento	 Regional	 (MDR).	 
Em	menos	de	dois	anos,	foram	garantidos	recursos	com	
a	realização	de	nove	 leilões	de	concessão	de	serviços	
sob	as	regras	da	nova	legislação.

Ao	 todo,	 19,3	milhões	 de	 pessoas	 foram	 beneficiadas	
em	 212	 municípios	 com	 as	 licitações,	 que	 ocorreram	
nos	 estados	 de	Alagoas,	 Espírito	 Santo,	 Mato	 Grosso	
do	Sul,	Amapá,	Rio	de	Janeiro,	e	nas	cidades	do	Crato,	 
no	Ceará,	e	São	Simão,	em	Goiás.

O	 objetivo	 do	 Marco	 Legal	 do	 Saneamento	 é	 que,	 
até	2033,	99%	da	população	brasileira	 tenha	acesso	a	
água	 potável	 e	 90%	 a	 tratamento	 e	 coleta	 de	 esgoto.	
Segundo	relatório	do	Instituto	Trata	Brasil	(ITB),	divulgado	

neste	 mês,	 cerca	 de	 100	 milhões	 de	 brasileiros	 não	
dispõem	de	rede	de	coleta	de	esgoto,	e	35	milhões	não	
têm	acesso	a	água	tratada.	O	levantamento	mostra	que	
somente	31,78%	das	pessoas,	nos	20	piores	municípios,	
são	 abastecidas	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	 nos	 
20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%.

Quando	analisado	o	critério	de	acesso	a	redes	de	água	
potável,	99,07%	da	população	das	20	melhores	cidades	
tem	 acesso	 ao	 recurso,	 contra	 82,52%	 da	 população	
entre	os	20	piores	municípios	com	o	serviço.	

A	 legislação	 do	Marco	 Legal	 também	 definiu	 regras	 a	
serem	 cumpridas	 pelos	 municípios	 e	 prestadores	 de	
serviços	 em	 relação	 à	 drenagem	 urbana	 e	 ao	manejo	
de	 resíduos	 sólidos	 urbanos.	 “A	 lei	 traz	 regras	 claras	
e	 dá	 segurança	 jurídica,	 possibilitando	 a	 atração	 de	
investidores.	 Precisamos	 de	 cerca	 de	 R$	 500	 bilhões	
a	 R$	 700	 bilhões	 em	 10	 anos	 para	 universalizar	 os	
serviços.	Mas	só	conseguiremos	chegar	a	esses	valores	
com	recursos	públicos	e	privados”,	afirmou	o	ministro	do	
Desenvolvimento	Regional,	Rogério	Marinho.

Somente	 em	 2021,	 o	 setor	 de	 saneamento	 básico	 no	
Brasil	garantiu	quase	R$	42,8	bilhões	em	investimentos,	
de acordo com a pasta. Os leilões de concessões 

de	 serviços	 realizados	 no	 período	 garantiram	 
R$	37,7	bilhões	em	recursos.
JULIÃO,	Fabrício.	Novo	Marco	Legal	do	Saneamento	já	gerou	
mais	de	R$	70	bilhões	em	investimentos.	CNN Brasil. CNN 

Brasil	Business.	1	abr.	2022.	Disponível	em:	https://www.
cnnbrasil.com.br/business/novo-marco-legal-do-saneamento-
ja-gerou-mais-de-r-70-bilhoes-em-investimentos/. Acesso em: 

27	ago.	2022.

QUESTÃO 11

O	texto	“Novo	Marco	Legal	do	Saneamento	já	gerou	mais	
de	 R$	 70	 bilhões	 em	 investimentos”	 é	 compreendido,	
quanto	ao	gênero	textual,	como

A) artigo	de	opinião,	devido	ao	caráter	argumentativo	
das	 informações	apresentadas,	como	a	citação	
de autoridade.

B)	 editorial,	 posto	 que	 apresenta	 a	 opinião	 do	
veículo	de	comunicação	onde	foi	publicado.

C) notícia,	uma	vez	que	seu	propósito	é	informar	de	
maneira	objetiva,	sem	juízos	de	valor.

D)	 reportagem,	 dado	 que	 aprofunda	 em	 um	
determinado	assunto	trazendo	informações	mais	
acuradas.

QUESTÃO 12

O texto publicado no site	da	CNN	Brasil	apresenta	função

A) apelativa	da	linguagem.
B)	 referencial	da	linguagem.
C) fática	da	linguagem.
D)	 metalinguística	da	linguagem.
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QUESTÃO 13

Releia	 os	 trechos	 a	 seguir	 e	 a	 reescrita	 referente	 a	 
cada um:

I. “O	 levantamento	 mostra	 que	 somente	 31,78%	
das	 pessoas,	 nos	 20	 piores	 municípios,	 são	
abastecidas	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	
nos	20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%.”	 
–	O	levantamento	mostra	que	somente	31,78%	
das	 pessoas,	 nos	 20	 piores	 municípios,	 
é	 abastecida	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	
nos	20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%

II. “Os	leilões	de	concessões	de	serviços	realizados	
no	 período	 garantiram	 R$	 37,7	 bilhões	 em	
recursos.”	–		O	leilão	de	concessões	de	serviços	
realizados	no	período	garantiram	R$	37,7	bilhões	
em recursos.

Em	 relação	 à	 concordância	 verbal,	 a	 reescrita	 dos	
trechos é

A) inadequada em ambos os casos.

B)	 adequada apenas em I.

C) adequada apenas em II.

D)	 adequada em ambos os casos.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa em que o pronome relativo se 

apresenta	de	forma	incorreta.

A) São muitas as leis sobre as quais eles devem 

estudar.

B)	 Há	 muitos	 projetos	 cuja	 eficiência	 verifica-se	
apenas	na	prática.

C) O	 projeto	 de	 lei	 será	 modificado	 tantas	 vezes	
quanto	forem	necessárias.

D)	 As	 normas	 com	 que	 o	 funcionário	 deve	 se	
comprometer estão no estatuto da empresa.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que as palavras tenham 

sido	 acentuadas	 considerando	 as	mesmas	 regras	 que	
levou ao acento em repórter,	 desânimo,	 escarcéu, 
respectivamente.

A) abdômen,	fórceps,	rodapés.
B)	 pôster,	mágica,	Ilhéus.
C) cônsul,	empírico,	papéis.
D)	 caráter,	silêncio,	céu.	

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

TEXTO I

“Tempo	 afora,	 nos	 períodos	 colonial,	 provincial,	
república	até	mais	ou	menos	15	anos	atrás,	a	generosa	
cucurbitácea	era	alimento	de	pouca	valia,	 embora	 sua	
exuberante	 produção.	 Desprezada	 por	 boa	 parte	 da	
gente	de	paladar	refinado,	era	considerada	“comida	de	
porco”,	é	de	se	admirar	a	ojeriza	que	o	contagense,	com	
raras	 exceções	 no	 passado,	 nutria	 pelo	 cognome	 das	
Abóboras	[...].	Ora,	era	comum	que	os	viajantes,	tropeiros	
que	se	dirigiam	à	 região	das	Minas,	 se	preocupassem	 
com a semeadura e o plantio de sementes de alimentos: 

feijão,	milho,	mandioca,	abóbora,	ao	longo	dos	caminhos	
percorridos	 por	 eles.	 Era	 uma	 forma	 de	 garantir	 o	
sustento,	 driblando	 a	 fome	 que	 rondava	 os	 trechos	
em	 direção	 à	 zona	 de	 mineração,	 problema	 sério	 de	
abastecimento	 na	 região	 das	 minas.	 A	 formação	 de	
pequenas	 roças	 era	 a	 garantia	 de	 alimentação	 para	
aqueles	 tropeiros,	 viajantes,	 transeuntes	 em	geral	 que	
se	dirigiam	a	Vila	Rica	e	região.”

PREFEITURA	DE	CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	
Educação	e	Cultura.	Atlas Escolar, Histórico, Geográfico 
e Cultural do Município de Contagem, Estado de Minas 

Gerais.	Contagem,	2009.	p.	15-16.	Disponível	em:	https://www.
contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/atlascontagem.pdf.	

Acesso em: 19 dez. 2022.

TEXTO II

15ª edição do “Festival Gastronômico das 
Abóboras” é realizada em Contagem

[...]

O	 Festival	 Gastronômico	 de	 Abóboras	 teve	 início	 em	
2007,	 com	 o	 objetivo	 de	 promover	 o	 protagonismo	 da	
população	idosa.	Os	grupos	de	convivência	se	reuniam	
nos	Centros	de	Referência	de	Assistência	Social	(CRAS),	
para	desenvolver	receitas	feitas	com	abóbora.

G1.	15ª	edição	do	‘Festival	Gastronômico	das	Abóboras’	
é	realizada	em	Contagem.	G1.	Minas	Gerais.	Disponível	

em:	https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/o-que-fazer-em-
belo-horizonte/noticia/2022/08/26/15a-edicao-do-festival-

gastronomico-das-aboboras-e-realizada-em-contagem.ghtml.	
Acesso	em:	28	ago.	2022.

Em	Contagem,	tem	se	tornado	tradição	a	realização	do	
Festival	Gastronômico	das	Abóboras,	que	faz	referência

A) à	 agricultura	 familiar,	 que,	 com	 o	 cultivo	 de	
abóboras,	 incentiva	 a	 população	 idosa	 a	 se	
manter	 ativa,	 tanto	 na	 produção	 quanto	 na	
cultura	do	município.

B)	 à	produção	agrícola	de	Contagem,	que	 tem	no	
cultivo	de	abóbora	um	produto	de	destaque	do	
setor	econômico	municipal.

C) a	um	dos	mitos	sobre	a	fundação	de	Contagem,	
aludindo	à	região	como	sendo	um	dos	pontos	de	
alimentação	de	viajantes	que	se	dirigiam	para	a	
região	de	mineração.

D)	 ao	cultivo	de	abóboras,	destinadas	à	alimentação	
do	 gado	 que	 vinha	 da	 Bahia	 para	 as	 Minas,	 
já	que	Contagem	se	situava	no	Caminho	Geral	
do Sertão.
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QUESTÃO 17

CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Cultura.	Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do Município de 
Contagem, Estado de Minas Gerais.	Contagem,	2009.	p.	22.	Disponível	em:	https://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/

atlascontagem.pdf.	Acesso	em:	19	dez.	2022.

No	momento	atual,	as	manifestações	afroculturais	no	município	de	Contagem	são	expressivas	e	têm	origem	

A) nas	características	econômicas	coloniais	da	região,	que	demandavam	o	trabalho	escravo.		
B)	 no	respeito	às	expressões	étnico-identitárias	definidas	pelo	Estatuto	da	Igualdade	Racial.	
C) nos	investimentos	públicos,	objetivando	projetar	a	cidade	no	cenário	cultural	nacional.
D)	 nos	dados	do	censo	de	2010/IBGE,	indicando	que	a	maioria	da	população	da	cidade	é	negra.

QUESTÃO 18

O	Questionário	Básico	da	pesquisa	conta	com	26	questões	e	investiga	as	principais	características	do	domicílio	e	dos	
moradores.	Além	disso,	uma	parcela	dos	domicílios	é	selecionada	para	responder	ao	questionário	da	Amostra,	que	conta	
com	77	questões.	A	investigação	nos	domicílios	selecionados,	efetuada	por	meio	do	Questionário	da	Amostra,	inclui,	além	
dos	quesitos	presentes	no	Questionário	Básico,	outros	mais	detalhados,	bem	como	quesitos	sobre	temas	específicos:	
características	 dos	 domicílios,	 identificação	 étnico-racial,	 nupcialidade,	 núcleo	 familiar,	 fecundidade,	 religião	 ou	 culto,	
deficiência,	migração	interna	ou	internacional,	educação,	deslocamento	para	estudo,	trabalho	e	rendimento,	deslocamento	
para	trabalho,	mortalidade	e	autismo.
IBGE.	O que é.	Censo	Demográfico.	Disponível	em:	https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-2020-censo4.

html?=&t=o-que-e.	Acesso	em:	15	ago.	2022.

Assinale	a	alternativa	que	apresenta	característica(s)	do	Censo	2022:

A) As	informações	do	Censo	permitem	a	produção	de	retrato	geral	da	sociedade	brasileira,	o	que	pode	subsidiar	a	
produção	de	políticas	públicas	específicas.

B)	 Campanhas	de	divulgação	do	Censo	se	prestam	a	sensibilizar	os	cidadãos	a	receber	e	atender	aos	recenseadores,	
uma	vez	que	a	participação	é	facultativa.

C) Dado	o	tamanho	da	população	brasileira	e	a	dificuldade	de	acesso	a	determinadas	localidades	do	país,	o	Censo	
é	realizado	por	amostragem	simples.

D)	 Para	 garantir	 um	padrão	 único	 para	 a	 coleta	 de	 dados,	 todos	 os	 75	milhões	 de	 domicílios	 brasileiros	 devem	
responder	ao	mesmo	questionário.
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QUESTÃO 19

Os aditivos industriais usados para tornar os 

ultraprocessados	 mais	 palatáveis	 também	 os	 tornam	
mais	 baratos,	 práticos	 e	 acessíveis	 [...].	 “As	 pessoas	
mais pobres estão comendo comida de baixa qualidade 

porque	é	mais	barato”,	diz	o	 [...]	ex-secretário	nacional	
de	Segurança	Alimentar	e	Nutricional.

[...]

Além	 das	 doenças	 crônicas	 relacionadas	 ao	 excesso	
de	 peso,	 muitas	 crianças	 com	 obesidade	 –	 incluindo	
os	níveis	mais	severos	–	não	escapam	da	desnutrição.	
Não	 porque	 elas	 não	 têm	 o	 que	 comer,	 mas	 porque	
as dietas baseadas majoritariamente em produtos 

ultraprocessados costumam ser pobres em nutrientes 

essenciais.	[...]
LICHOTTI,	Camille.	“Espoca-bucho”	com	salsicha,	receita	pra	

ficar	doente	de	comida.	Revista Piauí. Folha de S. Paulo.  

28	jul.	2022.	Disponível	em:	https://piaui.folha.uol.com.br/
espoca-bucho-salsicha-receita-ficar-doente-de-comida/.	 

Acesso	em:	2	ago.	2022.

A	reportagem	indica	o	quadro	de	saúde	de	crianças	no	
Brasil,	sugerindo	que

A) a	 alimentação	 à	 base	 de	 ultraprocessados	
pode estar relacionada ao quadro de obesidade  

entre	crianças.
B)	 a	obesidade	infantil,	se	por	um	lado	indica	sinais	

de	 doenças	 crônicas,	 por	 outro	 mostra	 que	 a	
desnutrição	nessa	faixa	etária	está	sob	controle.

C) a	 oferta	 de	 alimentos	 ultraprocessados	 é	 um	
meio	de	combate	à	fome,	já	que,	por	serem	mais	
baratos,	 são	 de	 fácil	 consumo	 pela	 população	
mais pobre.

D)	 os alimentos ultraprocessados mais baratos 

recebem	 recomendação	 médica	 por	 serem	
mais	 palatáveis,	 facilitando	 sua	 aceitação	 
por	crianças.	

QUESTÃO 20

Contagem	 possui	 muitos	 bens	 tombados	 que,	 ao	 se	
tornarem	 patrimônio	 oficial,	 recebem	 proteção	 jurídica	
especial,	considerando	a	sua	função	social.	Entre	esses	
bens	 materiais,	 está	 o	 prédio	 que	 foi	 construído	 na	
década	de	1950	para	abrigar	o	Seminário	São	José	da	
Ordem	dos	Carmelitas,	onde	atualmente	está	o(a)

A) Biblioteca	Pública	Municipal	Doutor	Edson	Diniz.
B)	 Casa da Cultura Nair Mendes Moreira.

C) Prédio	Administrativo	da	Itaú.
D)	 Prefeitura	Municipal	de	Contagem.

QUESTÃO 21

Síndrome de burnout

Desde	 1º	 de	 janeiro,	 a	 síndrome	 passou	 a	 ser	
considerada	 doença	 ocupacional,	 após	 ser	 incluída	
na	 Classificação	 Internacional	 de	 Doenças	 (CID)	 da	
Organização	 Mundial	 da	 Saúde	 (OMS).	 Na	 prática,	
significa	que	os	acometidos	agora	possuem	os	mesmos	
direitos	 trabalhistas	 e	 previdenciários	 assegurados	 no	
caso	das	demais	doenças	relacionadas	ao	emprego.

SALES,	Amanda.	Síndrome	de	burnout	[...].	G1.	Distrito	
Federal.	DF,	14	ago.	2022.	Disponível	em:	l1nq.com/zzxMS.	

Acesso	em:	22	ago.	2022.

A	 classificação	 da	Síndrome	 de	 burnout	 como	 doença	
ocupacional se explica porque

A) é	 uma	 doença	 resultante	 da	 instabilidade	 no	
emprego,	 em	 decorrência	 das	 medidas	 de	
isolamento social por causa da pandemia da 

Covid-19.
B)	 é	 uma	 enfermidade	 de	 natureza	 psicológica,	 

que	se	desenvolve	em	situações	de	esgotamento	
provocado em ambiente de trabalho.

C) é	 uma	 síndrome	de	mulheres	 que,	 submetidas	
à	 dupla	 jornada,	 comprovadamente,	 recebem	
menos que os homens para desempenhar as 

mesmas	funções.
D)	 é	 um	 mal	 que	 afeta	 pessoas	 em	 cargos	 de	

chefia	superior,	que	se	sentem	psicologicamente	
pressionadas	 para	 comandar	 grandes	 equipes	
de subordinados.

QUESTÃO 22

O	Centro	Industrial	de	Contagem,	CINCO,	foi	criado	com	
o	objetivo	de	expandir	o	parque	fabril	da	cidade.	

“O	 CINCO	 propiciaria	 ao	 município	 de	 Contagem	
participar	 ativamente	 da	 condução	 do	 seu	 processo	
de	 industrialização,	 papel	 até	 então	 representado	 pelo	
Estado.	[...]”	

CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Cultura.	
Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do 
Município de Contagem, Estado de Minas Gerais. 

Contagem,	2009.	p.	27.	Disponível	em:	https://www.contagem.
mg.gov.br/arquivos/comunicacao/atlascontagem.pdf.	 

Acesso em: 19 dez. 2022.

A	criação	do	CINCO

A) atendeu	 aos	 reclames	 da	 população	 vizinha	 à	
Cidade	Industrial,	contrária	aos	altos	índices	de	
poluição	industrial.

B)	 deu	 a	 Contagem	 o	 status de maior centro 

industrial	do	estado,	com	o	PIB	majoritariamente	
proveniente	do	setor	secundário.

C) foi	 baseada	 na	 lógica	 urbana	 da	 planta	 do	
distrito	industrial	da	cidade	de	Camberra,	capital	 
da	Austrália.

D)	 resultou	 do	 interesse	 da	 expansão	 da	 área	
industrial	e	dos	benefícios	fiscais	proporcionados	
pela	criação	do	ICM.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 23

Segundo	 a	 Lei	 Orgânica,	 ao	 Município	 Contagem	
compete	 prover	 tudo	 quanto	 diga	 respeito	 ao	 seu	
peculiar	 interesse	 e	 ao	 bem-estar	 de	 sua	 população,	 
cabendo-lhe,	 privativamente,	 as	 seguintes	 atribuições,	
exceto:

A) Legislar	sobre	assuntos	de	interesse	local.
B)	 Regulamentar	as	disposições	e	o	uso	dos	bens	

públicos	de	uso	especial.
C) Criar	guarda	municipal	para	proteção	dos	bens,	

serviços	e	instalações	municipais.
D)	 Estabelecer	e	impor	penalidade	por	infração	de	

suas	leis	e	regulamentos.

QUESTÃO 24

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	as	regras	previstas	
na	 Lei	 Orgânica	 do	 Município	 de	 Contagem	 sobre	 a	
Câmara	Municipal	 e	 assinale	 com	V	 as	 verdadeiras	 e	
com	F	as	falsas.

	 		 )( A	 Câmara	 Municipal	 reunir-se-á	 em	 sessão	
ordinária,	 independentemente	 de	 convocação,	
no	período	de	1º	 de	 fevereiro	 a	 30	de	 junho	e	
de	1º	de	agosto	a	15	de	dezembro	de	cada	ano.

	 		 )( O presidente da Câmara participa somente nas 

votações	 secretas	 e,	 quando	 houver	 empate,	
nas	votações	públicas.

	 		 )( O	 secretário	 pode	 comparecer	 à	Câmara	 ou	 a	
qualquer	de	suas	Comissões,	por	sua	 iniciativa	
e	 após	 entendimento	 com	 a	Mesa,	 para	 expor	
assunto de relevância de sua Secretaria.

	 		 )( É	assegurado	o	uso	da	palavra	a	representantes	
populares,	 na	 Tribuna	 da	 Câmara,	 durante	
as	 reuniões,	 na	 forma	 e	 nos	 casos	 definidos	 
pelo	Regimento.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 25

Segundo	o	artigo	57	do	Regimento	 Interno	da	Câmara	
Municipal	 de	 Contagem,	 não	 é	 uma	 modalidade	 de	
reunião prevista:

A) As	 extraordinárias,	 que	 se	 realizam	 em	 dia	 ou	
hora	diferentes	dos	fixados	para	as	ordinárias.

B)	 As	 especiais,	 que	 se	 realizam	 para	 a	 eleição	
da	Mesa	 ou	 para	 a	 exposição	 de	 assuntos	 de	
relevante	interesse	público.

C) As	comunitárias,	realizadas	em	bairros	e	distritos	
do	município,	com	caráter	oficial	e	ordinário.

D)	 As	solenes,	que	se	realizam	para	compromisso	
e	posse	dos	vereadores,	prefeito	e	vice-prefeito,	 
e	para	comemorações	ou	homenagens.

QUESTÃO 26

De	 acordo	 com	 o	 Regimento	 Interno	 da	 Câmara	
Municipal	de	Contagem,	à	Comissão	de	Administração	
e	Serviços	Públicos	compete	examinar	e	emitir	parecer	
sobre	a	seguinte	matéria:

A) Política	e	desenvolvimento	urbano-rural.
B)	 Programas	 governamentais	 de	 interesse	 

da mulher.

C) Aplicação	 de	 recursos	 destinados	 à	 área	 
da	saúde.

D)	 Política	de	desenvolvimento	científico,	pesquisa,	
difusão	e	capacitação	tecnológicas.

QUESTÃO 27

Com	 base	 nas	 regras	 previstas	 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 incorreta.

A) Por	motivo	de	crença	religiosa	ou	de	convicção	
filosófica	 ou	 política,	 nenhum	 servidor	 poderá	
ser	privado	de	quaisquer	de	seus	direitos,	sofrer	
discriminação	 em	 sua	 vida	 funcional,	 nem	 se	
eximir do cumprimento de seus deveres.

B)	 O	plano	de	previdência	 social	 do	 servidor	 será	
custeado	 com	 produto	 da	 arrecadação	 de	
contribuições	sociais	obrigatórias	dos	servidores	
dos	poderes	do	município,	das	autarquias	e	das	
fundações	públicas.

C) O	 auxílio-natalidade	 é	 devido	 à	 servidora,	 
por	motivo	 de	 nascimento	 de	 filho,	 em	quantia	
equivalente	a	um	vencimento	mínimo	do	plano	
de	carreira,	salvo	no	caso	de	natimorto.

D)	 Em	caso	de	falecimento	de	servidor	em	serviço	
fora	 do	 local	 de	 trabalho,	 inclusive	 no	 exterior,	
as	despesas	de	transporte	do	corpo	correrão	à	
conta	 dos	 recursos	 do	município,	 autarquia	 ou	
fundação	pública.

QUESTÃO 28

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	 competência	 do	 Chefe	 da	
Escola	do	Legislativo

A) coordenar	a	capacitação	de	agentes	políticos	e	
servidores	 públicos	 em	 assuntos	 de	 interesse	
político-institucional.

B)	 realizar	ações	para	o	fortalecimento	da	cidadania.
C) promover atividades de pesquisa e estudos em 

temas	de	interesse	político-institucional.
D)	 gerenciar	o	acervo	e	promover	sua	conservação,	

higienização,	desinfecção	e	restauração.
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QUESTÃO 29

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	as	penalidades	previstas	na	Lei	nº	2.160/1990,	que	dispõe	sobre	o	Estatuto	dos	
Servidores	Públicos	do	Município	de	Contagem	e	dá	outras	providências,	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	
falsas.

	 		 )( Advertência	e	destituição	de	cargo	em	comissão	são	tipos	de	penalidade	disciplinares.
	 		 )( A	suspensão	será	aplicada	em	caso	de	reincidência	das	faltas	punidas	com	advertência	e	de	violação	das	demais	

proibições	que	não	tipifiquem	infração	sujeita	a	penalidade	de	demissão,	não	podendo	exceder	a	120	dias.
	 		 )( A	 demissão	 poderá	 ser	 aplicada	 em	 caso	 de	 inassiduidade	 habitual,	 de	 improbidade	 administrativa	 ou	 de	

insubordinação	grave	em	serviço.
	 		 )( Verificada	em	processo	disciplinar	acumulação	proibida,	e	provada	a	boa	fé,	o	servidor	optará	por	um	dos	cargos.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 30

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 as	 regras	 previstas	 na	 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,	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

	 		 )( A	Presidência	da	Mesa	Diretora	é	gestora	legal	dos	serviços	administrativos	da	Câmara.
	 		 )( Compõe	 a	 Procuradoria	 da	 Câmara	 a	 Procuradoria-Geral	 do	 Legislativo,	 formada	 pelo	 Procurador-Geral,	 

pelo	Procurador	Adjunto	e	pelos	Procuradores	Legislativos.
	 		 )( O	Procon	Câmara	integra	o	Sistema	Nacional	de	Defesa	do	Consumidor	–	SNDC.
	 		 )( Os	Gabinetes	Legislativos	exercerão	as	atividades	atinentes	aos	serviços	parlamentares	internos	e	externos	sob	

a	direção	do	Vereador.
Assinale	a	sequência	correta.

A) V	F	F	V
B)	 F	V	V	F
C) V	V	V	V
D)	 F F F F
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

DENTISTA

QUESTÃO 31

O	 Código	 de	 Ética	 Odontológica	 regula	 os	 direitos	
e	 deveres	 dos	 profissionais,	 com	 inscrição	 nos	
Conselhos	 de	 Odontologia,	 segundo	 suas	 atribuições	
específicas.	As	normas	éticas	devem	ser	seguidas	pelos	 
cirurgiões-dentistas,	 pelos	 profissionais	 de	 outras	
categorias	 auxiliares	 reconhecidas	 pelo	 CFO,	
independentemente	 da	 função	 ou	 cargo	 que	 ocupem,	
bem	 como	 pelas	 pessoas	 jurídicas.	 Constitui	 infração	
ética	 fazer	 qualquer	 intervenção	 fora	 do	 âmbito	 legal	
da	 Odontologia	 ou	 que	 não	 siga	 as	 normas	 éticas	
pré-estabelecidas.

Considerando	 esse	 contexto,	 analise	 as	 infrações	 
a	seguir.	

I. Revelar,	 sem	 justa	 causa,	 fato	 sigiloso	 de	 que	
tenha	 conhecimento	 em	 razão	 do	 exercício	 de	
sua	profissão.

II. Negligenciar	na	orientação	de	seus	colaboradores	
quanto	ao	sigilo	profissional.	

III. Fazer	 referência	a	casos	clínicos	 identificáveis,	
exibir	 pacientes	 ou	 seus	 retratos	 em	 anúncios	
profissionais	 ou	 na	 divulgação	 de	 assuntos	
odontológicos	 em	 programas	 de	 rádio,	
televisão	 ou	 cinema,	 e	 em	 artigos,	 entrevistas	
ou	 reportagens	 em	 jornais,	 revistas	 ou	 outras	
publicações	 legais,	 salvo	 se	 autorizado	 pelo	
paciente	ou	responsável.

Em	relação	ao	sigilo	profissional,	podem	ser	consideradas	
infrações	éticas:

A) I,	II	e	III.
B)	 I	e	II,	apenas.
C) I	e	III,	apenas.
D)	 II	e	III,	apenas.

QUESTÃO 32

A	 hemofilia	 A	 ou	 clássica	 é	 resultante	 da	 deficiência	
do	 fator	 de	 coagulação	 VIII,	 enquanto	 a	 hemofilia	
B,	 também	 denominada	 doença	 de	 Christmas,	 
é	causada	por	uma	alteração	qualitativa	ou	quantitativa	
do	 fator	 de	 coagulação	 IX.	 Ambas	 se	 apresentam	
com	maior	 prevalência	 no	 gênero	masculino,	 uma	 vez	
que	são	 transmitidas	por	um	gene	 recessivo	 ligado	ao	
cromossomo	X.	

Sobre	a	hemofilia	A,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A) Essas	 deficiências	 ou	 ausências	 de	 elementos	
que	atuam	no	processo	de	coagulação	sanguínea	
não	resultam	em	defeitos	na	hemostasia.	

B)	 Pode	 ser	 uma	 manifestação	 oral	 clínica	
petéquias	e	equimoses	localizadas	na	superfície	
da mucosa.

C) O	 paciente	 pode	 ter	 sangramento	 gengival	
prolongado,	 espontâneo	 ou	 provocado	 
por traumatismo.

D)	 A	gravidade	da	doença	depende	da	extensão	da	
deficiência	do	fator	de	coagulação.

QUESTÃO 33 

O	 herpes	 simples	 ou	 HSV1	 se	 dissemina	
predominantemente por meio da saliva ou de lesões 

periorais	ativas,	adaptando-se	melhor	às	regiões	facial,	
oral	e	ocular.	A	infecção	primária	normalmente	ocorre	em	
pacientes	 jovens,	 geralmente	 de	 forma	 assintomática.	
Nos	casos	sintomáticos,	o	período	de	 incubação	usual	
é	 de	 três	 a	 nove	 dias.	 O	 vírus	 permanece	 latente,	
geralmente	no	gânglio	 trigêmeo.	A	 infecção	secundária	
ou	recorrente	ocorre	com	a	reativação	do	vírus.	Várias	
condições	têm	sido	associadas	à	reativação	do	vírus.	

A	esse	respeito,	analise	as	afirmativas	a	seguir	e	assinale	
com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

	 		 )( A	 localização	 mais	 comum	 de	 recidiva	 para	 o	
HSV-1	consiste	na	borda	do	vermelhão	e	a	pele	
adjacente	aos	lábios.	

	 		 )( Os	 sinais	 e	 sintomas	 prodrômicos	 como	
dor,	 ardência,	 prurido,	 formigamento,	 calor	
localizado,	 eritema	 do	 epitélio	 envolvido,	
aparecem normalmente de 6 a 24 horas antes 

do desenvolvimento das lesões. 

	 		 )( Em	 um	 ciclo	 usual,	 aparecem	 múltiplas	 e	
pequenas	 pápulas	 eritematosas,	 que	 formam	
grupamentos	 de	 vesículas	 preenchidas	 por	
líquido,	 que	 se	 rompem	 e	 formam	 crostas	
normalmente dentro de dois dias. 

	 		 )( A	 cicatrização	 usualmente	 ocorre	 entre	 7	 e	
10 dias. Os sintomas são mais intensos nas 

primeiras	oito	horas	e	a	maior	parte	da	replicação	
viral ativa se completa dentro de 48 horas. 

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 34

Sobre	 o	 tratamento	 restaurador	 atraumática	 (TRA),	
assinale a alternativa incorreta.

A) Trata-se	 de	 uma	 intervenção	 minimamente	
invasiva	 com	 abordagem	 preventiva	 e	
restauradora,	por	meio	do	selamento	de	sulcos	
e	fissuras	e	das	restaurações	das	cavidades	em	
dentina,	 impedindo,	dessa	 forma,	a	progressão	
da	doença.

B)	 Essa técnica preconiza o uso de instrumentos 

manuais	 para	 a	 remoção	 do	 tecido	 cariado,	 
sem anestesia e sem a necessidade de 

equipamentos	caros	e	sofisticados.	
C) As	 restaurações	 por	 meio	 dessa	 técnica são 

realizadas	 após	 a	 limpeza	 das	 cavidades	 e	
preenchidas	 com	 cimento	 fosfato	 de	 zinco,	 
que	 apresenta	 boa	 biocompatibilidade,	 adesão	
ao	dente	e	liberação	de	flúor.	

D)	 Essa	técnica	tem	baixo	custo,	tempo	de	trabalho	
reduzido,	preserva	os	tecidos	sadios	e	estimula	
a	capacidade	de	reparação	biológica.	Ademais,	
pelo	 fato	 de	 o	 tratamento	 não	 causar	 dor,	 
ele	 promove	 o	 conforto	 e	 tem	 apresentado	
excelente	 aceitação	 por	 parte	 das	 crianças	
pequenas. 
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QUESTÃO 35

O	 principal	 tratamento	 dos	 cânceres	 de	 cabeça	 e	
pescoço	é	a	radioterapia,	que	pode	estar	associada	ou	
não	à	quimioterapia	e	à	cirurgia,	para	a	exérese	do	tumor.	
Os	 efeitos	 secundários	 do	 tratamento	 radioterápico	
são	muitos	 e	 dependem	 da	 dose	 total,	 do	 número	 de	
sessões	e	da	área	 irradiada.	O	cirurgião	dentista	deve	
atuar	em	todas	as	fases	da	radioterapia	contra	o	câncer,	
desde	a	fase	preparatória,	durante	e	após	o	tratamento,	
compondo a equipe multidisciplinar. 

A	 respeito	 da	 radioterapia,	 assinale	 a	 alternativa	
incorreta.

A) Em	 uma	 fase	 preparatória,	 deve-se	 realizar	
questionário	de	saúde	completo,	posteriormente	
assinado	pelo	paciente	ou	responsável.	O	exame	
clínico	oral	deve	ser	minucioso,	deve-se	solicitar	
os	exames	radiográficos	necessários	e	focos	de	
infecção	orais	devem	ser	removidos.		

B)	 Na	 fase	 preparatória	 ao	 tratamento	 oncológico	
de	 radioterapia	 de	 cabeça	 e	 pescoço,	 
o	 cirurgião-dentista	 deve	 executar	 raspagem	
e	 polimento	 periodontal,	 remover	 dentes	 com	
prognóstico	 ruim	 ou	 com	 doença	 periodontal	
avançada,	 com	 o	 menor	 trauma	 possível,	
removendo,	 assim,	 focos	 de	 infecção	 em	
cavidade oral. 

C) Durante	o	tratamento	oncológico	de	radioterapia	
em	cabeça	e	pescoço	deve-se	instruir	e	motivar	
o	paciente	quanto	à	higiene	oral,	orientar	que	o	
uso	de	próteses	parciais	removíveis	ou	totais	e	
de	 aparelhos	 ortodônticos	 deve	 ser	 evitado	 ou	
até mesmo suspenso.

D)	 Após	 a	 radioterapia	 de	 cabeça	 e	 pescoço,	
independentemente	 da	 dose	 e	 local,	 
não	há	contraindicação	a	 tratamento	 invasivos,	
como	 extrações	 dentárias,	 pois	 o	 processo	 de	
cicatrização	não	sofre	alterações,	não	havendo,	
assim,	o	risco	de	osteorradionecrose.

QUESTÃO 36

Paciente	do	sexo	masculino,	25	anos	de	 idade,	chega	
ao	 posto	 de	 saúde	 relatando	 que	 possui	 o	 hábito	 de	
morder	 o	 lábio	 inferior	 e	 que	 frequentemente	 aparece	
uma lesão com aspecto de bolha no local traumatizado. 

Nesse	caso,	qual	é	a	hipótese	diagnóstica?

A) Mucocele.

B)	 Doença	periodontal.
C) Candidíase.
D)	 Doença	mão-pé-boca.

QUESTÃO 37

De	 acordo	 com	Silva et al	 (2019),	 no	 texto	 “SUS	 e	 a	
Saúde	 no	 Brasil”	 –	 Abordagem	 educativa,	 preventiva	
e	 restauradora	 da	 cárie	 precoce	 na	 infância:	 projeto	 
“A	Construir	Sorrisos”	–,	analise	as	afirmativas	a	seguir.

I. A	 cárie	 precoce	 na	 infância	 (ECC)	 é	
uma	 doença	 crônica	 que	 se	 desenvolve	
logo	 após	 a	 irrupção	 dos	 dentes.	 Se	 a	
exposição	 dos	 dentes	 a	 alimentos	 altamente	
cariogênicos	 se	 mantiver	 e	 nenhuma	 medida	 
preventiva	 /	 interceptativa	 for	 implementada,	 
o	 processo	 de	 desmineralização	 avançará	
através	 do	 esmalte	 para	 a	 dentina,	 levando	 à	
destruição	da	coroa	dentária	rapidamente.

II. Considerada	 um	 problema	 de	 saúde	 pública	
e	 uma	 das	 doenças	 mais	 prevalentes	 na	
primeira	infância,	a	cárie	precoce	afeta	cerca	de	 
60	 a	 90%	 das	 crianças	 globalmente,	
principalmente aquelas de comunidades em 

desvantagem.
III. Ambientes	 socioeconômicos	 desfavoráveis,	

onde	há	uma	grande	necessidade	de	tratamento,	
limitações	 do	 acesso	 e	 da	 disponibilidade	 dos	
serviços	de	saúde	associados	a	uma	deficitária	
educação	 em	 saúde	 favorecem	 o	 avanço	 das	
lesões	 cariosas	 a	 estados	 mais	 avançados	 
da	doença.	

IV.	 Lesões	 de	 cárie	 não	 tratadas	 podem	 progredir	
para	episódios	de	dor	e	infecção	que	culminam	
em	menor	frequência	da	criança	à	escola,	afeta	a	
capacidade	de	comer,	dormir	e	falar.	Pode	gerar	
problemas	 de	 má	 nutrição,	 comprometendo	 o	
crescimento	e	o	desenvolvimento	da	saúde	geral	
com decréscimo da qualidade de vida. 

Está(ão)	correta(s)	a(s)	afirmativa(s)

A) I	e	II,	apenas.
B)	 I,	II,	III	e	IV.
C) III	e	IV,	apenas.
D)	 I,	apenas.

QUESTÃO 38

Paciente	 do	 sexo	 feminino,	 17	 anos	 de	 idade,	 
chega	ao	posto	de	saúde	com	queixa	de	sintomatologia	
em	boca	em	região	superior	esquerda.	Ao	exame	clínico	
odontológico,	é	constatado cavidade no primeiro molar 

superior	esquerdo.	O	cirurgião	dentista	pede	um	exame	
radiográfico	para	melhor	avaliação.	

Assinale	a	alternativa	com	o	melhor	 tipo	de	radiografia	
para	essa	situação	e	o	elemento	dentário	assinalado	no	
pedido.

A) Radiografia	periapical	do	elemento	26.
B)	 Radiografia	interproximal	do	elemento	16.
C) Radiografia	periapical	do	elemento	16.
D)	 Radiografia	interproximal	do	elemento	26.
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QUESTÃO 39

A	organização	dos	sistemas,	no	campo	da	saúde	bucal,	
se	 mostra	 favorecida	 pelo	 desenho	 Política	 Nacional	
de	Saúde	Bucal	que	fortalece	os	princípios	do	cuidado,	 
da	equidade	e	da	integralidade.		

Sobre	 o	 Brasil	 Sorridente	 e	 a	 organização	 da	 Rede	
de	 Atenção	 à	 Saúde	 Bucal	 no	 Brasil,	 assinale	 a	 
alternativa incorreta.

A) A	 Atenção	 Primária	 em	 Saúde	 (APS)	
na	 configuração	 das	 Redes	 de	 Atenção	
responsabiliza-se	pela	atenção	à	saúde	bucal	de	
seus	usuários,	constituindo-se	na	principal	porta	
de	entrada	do	sistema;	

B)	 Os	 Centros	 de	 Especialidades	 Odontológicas	
(CEOs)	 favorecem	o	acesso	da	população	aos	
procedimentos de menor e maior complexidade 

tecnológica,	 como	 restaurações	 simples,	
extrações	simples,	profilaxia	e	endodontia.

C) Para	 também	 garantir	 a	 atenção	 hospitalar,	 
o	 Brasil	 Sorridente	 investiu	 na	 organização	 da	
atenção	 hospitalar.	 Destacam-se	 a	 atenção	 às	
pessoas com neoplasias bucais e os pacientes 

especiais	que	necessitam	de	anestesia	geral.	
D)	 Nas	 neoplasias	 bucais,	 a	 rede	 foi	 fortalecida	

por	meio	dos	Centros	/	Unidades	de	Assistência	
de	 Alta	 Complexidade	 em	 Oncologia	 
(CACON	 /	 UNACON).	 Destacam-se	 alguns	
aspectos	 importantes	 do	 cuidado	 integral	 ao	
paciente	 com	 neoplasia	 de	 boca,	 como	 as	
exodontias	 pré-radioterapia	 e	 fluorterapia	 para	
prevenção	de	cárie	de	irradiação.

QUESTÃO 40

Uma boa anestesia é um ponto inicial importante 

para que se alcance sucesso em um procedimento 

odontológico	 cirúrgico.	 Ela	 deve	 eliminar	 por	 completo	
a	sensação	dolorosa	e	perdurar	pelo	período	suficiente	
para	a	efetuação	de	todas	as	manobras	previstas.	

A	respeito	da	anestesia,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A) As	variações	de	 trajeto,	 ramificação	e	 inserção	
dos	 feixes	 nervosos	 originados	 do	 nervo	
mandibular	 podem	 influenciar	 na	 efetividade	
anestésica	de	procedimentos	odontológicos.

B)	 O	 conhecimento	 das	 possíveis	 variações	
anatômicas	 é	 de	 fundamental	 importância	
para	 o	 cirurgião-dentista,	 tendo	 em	 vista	 o	 
sucesso anestésico. 

C) A	 parestesia	 caracteriza-se	 como	 a	
insensibilização	local	de	determinadas	regiões	a	
partir do momento em que os nervos sensitivos 

daquela	 região	 são	 lesados	 de	 alguma	 forma	
e,	 independentemente	 do	 grau	 da	 lesão,	 
é	irreversível.	

D)	 A	 parestesia	 pode	 ser	 causada	 por	 falhas	
mecânicas,	dentre	as	quais	as	mais	comuns	são	
o	 trauma,	a	compressão	e	 /	 ou	estiramento	do	
nervo	com	quebra	parcial	ou	total	de	suas	fibras.
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REDAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS

1. A	redação	elaborada	deve	conter,	no	mínimo 15 (quinze) linhas	para	que	seja	corrigida	e	no máximo 30 (trinta) 
linhas.	Se	o	candidato	não	atingir	esse	número	mínimo	de	linhas,	a	ele	será	atribuída	nota	zero	na	Redação.

2. O	que	for	escrito	além	do	espaço	destinado	ao	candidato	para	a	Redação	(30	linhas)	não	será	corrigido,	sendo	o	
candidato	penalizado	pelos	problemas	de	compreensão	de	seu	texto	(PO,	M,	SV,	CC	e	/	ou	CP).

3. A	variante	linguística	a	ser	utilizada	na	elaboração	da	Redação	é	a	norma-padrão.
4. Na	Redação,	o	candidato	somente	poderá	registrar	seu	nome,	número	de	inscrição	ou	assinatura	em	lugar	/	campo	

especificamente	indicado,	sob	pena	de	anulação	da	sua	prova	e	consequente	eliminação	do	candidato.
5. A	folha	para	rascunho,	constante	neste	caderno	de	prova,	será	de	preenchimento	facultativo	e,	em	nenhuma	hipótese,	

o	rascunho	elaborado	pelo	candidato	será	considerado	na	correção	da	prova.
6. A	Redação	terá	valor	de	20	(vinte)	pontos,	sendo	eliminados	os	candidatos	a	que	for	atribuída	nota	zero.
7. Os	critérios	de	correção	da	Prova	de	Redação	serão	os	seguintes:

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO

ASPECTOS AVALIADOS DE ACORDO COM A NORMA-PADRÃO
TOTAL DE 
PONTOS

PONTOS 
DESCONTADOS 

POR ERRO

Pontuação,	ortografia	e	apresentação	(legibilidade,	respeito	às	margens	
e	indicação	de	parágrafos)	–	(PO) 4,0	pontos 0,25	ponto

Morfossintaxe	(morfologia	e	sintaxe)	–	(M) 4,0	pontos 0,25	ponto
Seleção	 vocabular	 (adequação	 vocabular	 e	 adequação	 à	 situação	
linguística	e	ausência	de	marca	da	oralidade)	–	(SV) 2,0	pontos 0,50	ponto

Coesão	e	coerência	(conexão	e	relação	lógica	entre	as	ideias,	assim	
como	sua	distribuição	entre	as	partes	do	texto)	–	(CC) 5,0	pontos 1,0	ponto

Compreensão	 e	 conhecimento	 do	 conteúdo	 proposto	 (relevância	
e	 propriedade	 de	 resposta	 à	 temática	 e	 ao	 tipo	 de	 gênero	 textual	 
solicitado)	–	(CP)

5,0	pontos 1,0	ponto

TOTAL 20 pontos  –

8.	 A	Redação	receberá	nota	0	(zero)	se	apresentar	uma	das	características	a	seguir:
a)	cujo	conteúdo	versar	sobre	tema	diverso	do	estabelecido;
b)	considerada	ilegível	ou	desenvolvida	em	forma	de	desenhos,	números,	versos,	com	espaçamento	excessivo	entre	
letras,	palavras	e	parágrafos,	bem	como	em	códigos	alheios	à	norma-padrão	da	Língua	Portuguesa	ou	em	idioma	
diverso;

c)	cujo	texto	apresente	qualquer	tipo	de	identificação	do	candidato;
d)	que	não	atingir	o	número	mínimo	de	15	linhas	estabelecido;
e)	que	for	redigida	fora	do	espaço	definido;
f)	que	não	for	escrita	com	caneta	esferográfica	de	tinta	azul	ou	preta;	
g)	que	tiver	uso	de	corretivos;	e
h)	que	não	assinar	ou	preencher	corretamente	os	dados	pessoais	do	caderno	definitivo	da	Prova	de	Redação.

9.	 O	candidato	somente	poderá	registrar	seu	nome,	número	de	inscrição	ou	assinatura	em	lugar	/	campo	especificamente	
indicado,	sob	pena	de	anulação	de	sua	prova	e	consequente	eliminação,	caso	realize	marcações	ou	assinatura	fora	
desses	espaços	/	campos.

10.	 Não	serão	fornecidas	folhas	adicionais	para	complementação	da	Redação,	devendo	o	candidato	limitar-se	à	única	
folha	padrão	recebida.

11.	 Não	haverá	substituição	do Caderno	de	Redação por erro do candidato.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

TEXTO I

O que é cidadania?

A	origem	da	palavra	cidadania	vem	do	 latim	civitas,	que	quer	dizer	cidade.	Na	Grécia	antiga,	considerava-se	cidadão	
aquele	nascido	em	terras	gregas.	Em	Roma	a	palavra	cidadania	era	usada	para	indicar	a	situação	política	de	uma	pessoa	
e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer.

Juridicamente,	cidadão	é	o	indivíduo	no	gozo	dos	direitos	civis	e	políticos	de	um	Estado.	Em	um	conceito	mais	amplo,	
cidadania	quer	dizer	a	qualidade	de	ser	cidadão,	e	consequentemente	sujeito	de	direitos	e	deveres.

A	relação	do	cidadão	com	o	Estado	é	dúplice:	de	um	lado,	os	cidadãos	participam	da	fundação	do	Estado,	e,	portanto,	
estão	sujeitos	ao	pacto	que	o	criou,	no	nosso	caso	a	Constituição	Federal	de	1988.	Portanto,	sendo	o	Estado	dos	próprios	
cidadãos,	os	mesmos	têm	o	dever	de	zelar	pelo	bem	público	e	participar,	seja	através	do	voto,	seja	através	de	outros	
meios,	formais	e	informais,	do	acompanhamento	e	fiscalização	da	atuação	estatal.

Ao	mesmo	tempo,	os	agentes	estatais,	como	cidadãos	investidos	de	funções	públicas,	têm	o	dever	de	atuar	com	base	nos	
princípios	da	legalidade,	impessoalidade,	moralidade	e	publicidade,	prestando	contas	de	todos	os	seus	atos.	Uma	relação	
harmoniosa	entre	as	expectativas	dos	cidadãos	e	a	atuação	estatal	é	o	ideal	a	ser	alcançado	por	qualquer	sociedade.

Mas	nem	tudo	depende	apenas	do	Estado.	O	conceito	de	cidadania	vai	muito	além,	pois	ser	cidadão	significa	também	
tomar	parte	da	vida	em	sociedade,	 tendo	uma	participação	ativa	no	que	diz	 respeito	aos	problemas	da	comunidade.	
Segundo	Dalmo	de	Abreu	Dallari:	 “A	cidadania	expressa	um	conjunto	de	direitos	que	dá	à	pessoa	a	possibilidade	de	
participar	ativamente	da	vida	e	do	governo	de	seu	povo”.

Colocar	o	bem	comum	em	primeiro	lugar	e	atuar	sempre	que	possível	para	promovê-lo	é	dever	de	todo	cidadão	responsável.	
A	cidadania	deve	ser	entendida,	nesse	sentido,	como	processo	contínuo,	uma	construção	coletiva	que	almeja	a	realização	
gradativa	dos	Direitos	Humanos	e	de	uma	sociedade	mais	justa	e	solidária.

Disponível	em:	https://www.justica.pr.gov.br/Pagina/O-que-e-Cidadania.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	[Fragmento]	

TEXTO II

CONSTITUIÇÃO	DA	REPÚBLICA	FEDERATIVA	DO	BRASIL	DE	1988

TÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO	I

DOS	DIREITOS	E	DEVERES	INDIVIDUAIS	E	COLETIVOS

Art.	6º	São	direitos	sociais	a	educação,	a	saúde,	a	alimentação,	o	trabalho,	a	moradia,	o	transporte,	o	lazer,	a	segurança,	a	
previdência	social,	a	proteção	à	maternidade	e	à	infância,	a	assistência	aos	desamparados,	na	forma	desta	Constituição.	

Disponível	em:	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	[Fragmento]
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TEXTO III

Disponível	em:	https://tribunadaimprensalivre.com/a-cidadania-e-a-condicao-do-homem-sujeito-de-direitos-e-de-obrigacoes-cidadao-
ideal-de-justica-e-de-bem-comum-por-jose-macedo/.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	

A	 partir	 da	 leitura	 dos	 textos	 motivadores	 e	 com	 base	 nos	 conhecimentos	 construídos	 ao	 longo	 de	 sua	 formação,	
REDIJA	 um	 texto	 dissertativo-argumentativo,	 em	 modalidade	 escrita	 formal	 da	 língua	 portuguesa,	 sobre	 o	 tema: 
“Como exercer a cidadania na prática diária”,	 posicionando-se	a	 respeito	 desse	assunto	 e	 respeitando	os	 direitos	
humanos.	 Selecione,	 organize	 e	 relacione,	 de	 forma	 coerente	 e	 coesa,	 argumentos	 e	 fatos	 para	 a	 defesa	 de	 seu	 
ponto de vista. 
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 

CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

MÉDICO CLÍNICO
Código: 311

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e a Proposta de Redação.
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 e da Redação:

•	 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:

“A esperança é o sonho do homem acordado.”	Aristóteles

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,	 a	 transcrição	das	 respostas	do	Caderno	de	
Questões	da	Prova	Objetiva	(Folha	de	Respostas	e	rascunho)	para	o	Caderno	definitivo	e	a	transcrição	da	Redação	para	o	Caderno	Definitivo	
de	Redação.	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,	 
40 (quarenta) questões	 de	 múltipla	 escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 
4	 (quatro)	 alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas:	 15 (quinze) questões  

de Língua Portuguesa,	  7 (sete) questões de Conhecimentos Gerais,	 8 (oito) 

questões de Legislação,	10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos e a 

Proposta de Redação,	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.



3

LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: Leia	o	texto	I	a	seguir	para	responder	às	
questões de 1 a 10.

TEXTO I 

Saneamento nada básico

Parametrização centralizada no âmbito federal não 

necessariamente tornaria o processo mais eficiente

Desde	 a	 antiguidade,	 existe	 preocupação	 com	 o	
saneamento	básico	[...].	No	Brasil,	as	primeiras	iniciativas	
remontam a 1561.

De	 acordo	 com	 o	 Sistema	 Nacional	 de	 Informações	
de	 Saneamento	 (SNIS),	 dados	 de	 2017,	 83,5%	 da	
população	 brasileira	 tinham	 acesso	 a	 água	 tratada,	
52,4%	tinham	acesso	a	coleta	de	esgoto,	e	apenas	46%	
dos	esgotos	do	país	são	 tratados.	O	volume	médio	de	
perdas	ainda	se	encontra	em	38,3%.

As	 condições	 que	 não	 permitiram	 o	 desenvolvimento	
pleno	 do	 saneamento	 básico	 no	 país	 continuam	
presentes:	volume	incipiente	de	investimentos,	ausência	
de	planejamento	adequado,	experiências	malsucedidas	
de	 gestão	 e	 dificuldade	 para	 obter	 financiamentos	
e	 licenças	 para	 obras.	 Destas,	 somente	 a	 última	
apresentou	alguma	evolução	desde	o	Plano	Nacional	de	
Saneamento de 1971.

Dentre	 as	 dificuldades	 de	 planejamento,	 destaca-se	
o	 fato	 de	que	a	 titularidade	dos	 serviços,	 conforme	 lei	
11.445/07,	 é	 dos	 municípios.	 Logo,	 criar	 arcabouço	
regulatório,	planos	de	saneamento	e	 licitar	concessões	
é	uma	tarefa	hercúlea	para	a	gama	de	5.570	municípios	
existentes.	O	problema	é	grande;	o	diagnóstico,	antigo.	
Mas	 pouco	 se	 avançou	 desde	 a	 criação	 do	 marco	
regulatório.	Apresento	possíveis	soluções	para	contribuir	
com o debate.

Em	 primeiro	 lugar,	 é	 preciso	 que	 a	 reflexão	 sobre	 o	
marco	regulatório	ocorra	previamente.	As	duas	medidas	
provisórias	de	2018	e	2019	(844	e	868)	tiveram	vício	de	
origem,	 pois	 não	 foram	 fruto	 de	 uma	 discussão	 prévia	
com	 os	 principais	 agentes	 setoriais.	 Se	 empresas	 dos	
estados	de	SP,	MG	e	PR	foram	responsáveis	por	45%	dos	
investimentos	em	saneamento	no	país	em	2017,	e	65%	
ao	 somarmos	 as	 privadas,	 uma	 reflexão	 deveria	 partir	
delas,	juntamente	com	a	sociedade	civil	e	associações.

A	experiência	do	setor	elétrico	quando	da	criação	do	Novo	
Modelo é um exemplo a ser lembrado. Houve praticamente 
um ano de discussões prévias com ampla adesão que 
culminaram	com	as	MPs	144	e	145,	de	outubro	de	2003.	
De	exemplo	negativo,	temos	a	MP	579/12,	cuja	discussão	
prévia	 foi	 curta	 e	 circunscrita	 a	 agentes	 de	 mercado,	 
em	sua	maioria	eletrointensivos,	e,	portanto,	interessados	
em	redução	de	tarifas.	O	barato	saiu	caro,	e	a	redução	de	
18%	em	2013	foi	sucedida	por	aumentos	 tarifários	41%	
acima	da	inflação	de	2014	a	2018.

A	 solução	 proposta	 é	 a	 simplificação	 dos	 processos	 e	
a	 não	 concentração	 de	 responsabilidade	 na	 Agência	
Nacional	 de	 Águas	 (ANA)	 ou	 a	 criação	 de	 arcabouço	
regulatório	e	plano	de	saneamento	federais.

[...].

Em	segundo	 lugar,	deve-se	repensar	a	proposta	de	se	
criar um plano de saneamento nacional como norte para 
planos	municipais.	Essa	 abordagem	centralizada	 pode	

desconsiderar	 aspectos	 locais	 como	 características	
socioeconômicas	 do	 consumidor,	 estrutura	 dos	 ativos,	
distância	 a	 fontes	 de	 captação	 de	 água,	 topografia,	
restrições	 ambientais,	 entre	 outros.	 Enfim,	 não	
necessariamente	 uma	 parametrização	 centralizada	 no	
âmbito	 federal	 tornaria	 o	 processo	 mais	 eficiente	 ou	
atinente	às	características	locais.

Em	 terceiro	 lugar,	 por	 que	 não	 permitir	 que	 cada	
município	 baseie	 seu	 arcabouço	 regulatório	 em	
melhores	 práticas	 existentes	 e	 regras	 simplificadas	 de	
atualização	de	 tarifas,	qualidade	e	metas	de	cobertura	
dos	 serviços,	 além	 de	 penalidades	 claras	 e	 objetivas	
pelo não cumprimento destas?

Em	 quarto	 lugar,	 a	 criação	 de	 uma	 cartilha	 de	 regras	
de	 licitação	para	 auxiliar	municípios	 seria	 um	começo.	 
Os	dois	outros	pilares,	regulação	e	plano	de	saneamento,	
poderiam	 ser	 disponibilizados	 por	 instituições	
independentes.	 Dessa	 forma,	 o	 processo	 seria	
parametrizado	 de	 maneira	 simples,	 descentralizada	 e	
com custo baixo.

Investir	 em	 saneamento	 é	 processo	 civilizatório.	 
Não	 há	 necessidade	 de	 se	 trazer	 complexidades,	
quando	regras	e	melhores	práticas	já	existem	e	podem	
nortear	 prefeituras	 a	 melhorar	 a	 condição	 de	 vida	 de	
seus	habitantes	sem	uma	mão	visível	da	União.

PIRES,	Adriano.	Saneamento nada básico. Aesbe. 
Associação	Brasileira	das	Empresas	Estaduais	de	

Saneamento.	Disponível	em:	https://aesbe.org.br/novo/opiniao-
artigo-saneamento-nada-basico/.	 

Acesso	em:	27	ago.	2022.

QUESTÃO 1

O	 propósito	 comunicativo	 do	 texto	 “Saneamento	 nada	
básico”	é

A) discutir	 os	 problemas	 enfrentados	 pelo	 Brasil	
acerca	 do	 saneamento	 básico,	 apontando	
causas	e	possíveis	soluções	para	a	questão.	

B)	 divulgar	os	problemas	relativos	ao	saneamento	
básico	 no	 Brasil,	 sem	 entrar	 no	 mérito	 da	
culpabilização	e	das	possíveis	intervenções.

C) explicar	 a	 situação	 atual	 do	 Brasil	 no	 que	 se	
refere	 ao	 saneamento	 básico,	 expondo	 dados	
estatísticos	e	esclarecendo	as	normas	relativas	
ao tema.

D)	 informar	 os	 desafios	 do	 Brasil	 em	 relação	 ao	
saneamento	 básico,	 apresentando	 também	
os	pontos	em	que	o	país	 já	avançou	dentro	da	
temática.

QUESTÃO 2

No	texto,	o	autor	não	apresenta	como	causa	do	pouco	
avanço	 do	 Brasil	 em	 relação	 ao	 desenvolvimento	 do	
saneamento	básico

A) a	 responsabilidade	 dada	 aos	 municípios	 pelos	
serviços	de	saneamento.

B)	 a	dificuldade	dos	municípios	de	criar	planos	de	
saneamento.

C) os	precários	conjuntos	de	leis	relativos	ao	tema	
nos	municípios.

D)	 a	 impossibilidade	 de	 aprovar	 financiamentos	 e	
licenças	para	obras.
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QUESTÃO 3

Assinale	a	alternativa	em	que	a	oração	em	destaque	não	
exerce	a	função	sintática	apresentada	entre	parênteses.

A) “As	 condições	 que não permitiram o 
desenvolvimento pleno do saneamento 
básico no país	continuam	presentes.”	–	(adjunto	
adnominal)

B)	 “Em	 primeiro	 lugar,	 é	 preciso	 que a reflexão 
sobre o marco regulatório ocorra 
previamente.”	–	(sujeito)

C) “Apresento	 possíveis	 soluções	para contribuir 
com o debate.”	–	(adjunto	adverbial	consecutivo)

D)	 “Não	 há	 necessidade	 de se trazer 
complexidades	[...].”	–	(complemento	nominal)	

QUESTÃO 4

Em	relação	às	escolhas	estilísticas	do	texto	I,	analise	as	
afirmativas	a	seguir.

I. Há	 alternância	 de	 tempos	 verbais:	 o	 uso	
pretérito	 perfeito	 do	 indicativo	 predomina,	 mas	
é	acompanhado	em	alguns	trechos	pelo	uso	do	
tempo	presente,	sempre	com	valor	de	passado.

II. A escolha das palavras utilizadas no texto revela 
o	 uso	 da	 variedade	 social	 da	 língua,	 uma	 vez	
que	 a	 norma-padrão	 predominante	 no	 texto	 é	
coerente	com	o	veículo	de	publicação.

III. Há	predominância	do	uso	da	voz	ativa	do	verbo,	
com	algumas	ocorrências	da	voz	passiva.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	III,	apenas.
B)	 II	e	III,	apenas.
C) I	e	II,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 5

Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão 
destacada no trecho é usada como recurso coesivo 
referencial:

A) “Logo,	 criar	 arcabouço	 regulatório,	 planos	 de	
saneamento	 e	 licitar	 concessões	 é	 uma	 tarefa	
[...].”

B)	 “Em segundo lugar,	 deve-se	 repensar	 a	
proposta de se criar um plano de saneamento 
nacional	[...].”

C) “As	 duas	medidas	 provisórias	 de	 2018	 e	 2019	
(844	 e	 868)	 tiveram	 vício	 de	 origem,	pois não 
foram	fruto	de	uma	discussão	prévia	[...]”

D)	 “De	 exemplo	 negativo,	 temos	 a	 MP	 579/12,	
cuja	 discussão	prévia	 foi	 curta	e	 circunscrita	a	
agentes	de	mercado	[...].”

QUESTÃO 6

As	 relações	 entre	 as	 palavras	 se	 constituem	 como	
recurso	para	a	elaboração	de	períodos	mais	ou	menos	
complexos e detalhados. 

Releia o trecho do texto I:

“As	condições	que	não	permitiram	o	desenvolvimento 
pleno	 do	 saneamento	 básico	 no	 país	 continuam	
presentes: volume	 incipiente	 de	 investimentos,	
ausência	 de	 planejamento	 adequado,	 experiências 
malsucedidas	 de	 gestão	 e	 dificuldade para obter 
financiamentos	e	licenças	para	obras.”

Em	 relação	 aos	 determinantes	 dos	 substantivos	
destacados,	analise	as	afirmativas	a	seguir.

I. Apenas um substantivo em destaque é 
determinado	por	uma	oração	subordinada.

II. Quatro	 dos	 cinco	 substantivos	 têm	 como	
determinante	 uma	 locução	 adjetiva.	 Para	 cada	
um	deles	há	uma	locução	adjetiva	diferente.

III. Os	 determinantes	 são	 usados,	 nesse	 trecho,	
como	estratégia	de	manifestação	de	opinião.

Está(ão)	correta(s)	a(s)	afirmativa(s)

A) I,	apenas.
B)	 I	e	II,	apenas.
C) I,	II	e	III.
D)	 III,	apenas.

QUESTÃO 7

As	expressões	destacadas	apresentam	a	mesma	função	
morfossintática,	exceto	em:

A) “As	 duas	medidas	 provisórias	de 2018 e 2019 
(844	e	868)	tiveram	[...].”

B)	 “No Brasil,	as	primeiras	 iniciativas	remontam	a	
1561.”

C) “[...]	 investimentos	em	saneamento	no	país	em 
2017	[...].”

D)	 “Mas	 pouco	 se	 avançou	 desde a criação do 
marco regulatório.”

QUESTÃO 8

Releia	a	seguinte	passagem,	observando	o	uso	de	“se”,	
em destaque.

Em	segundo	lugar,	deve-se	repensar	a	proposta	[...].

Assinale	 a	 alternativa	 em	 que	 o	 “se”	 destacado	 tenha	
a	 mesma	 função	 que	 aquela	 apresentada	 no	 período	
anterior.

A) Precisa-se	de	novas	normas	que	regulamentem	
a	promoção	do	saneamento	básico.

B)	 Fala-se	 muito	 em	 resolver	 o	 problema,	 mas	
pouco se concretiza.

C) Sugerem-se	 intervenções	 advindas	 da	 área	
política	e	econômica.

D)	 Necessita-se	buscar	soluções	a	curto	prazo	para	
a questão em debate.
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QUESTÃO 9

Releia	o	trecho	a	seguir,	observando	o	verbo	destacado.
“De	 acordo	 com	 o	 Sistema	Nacional	 de	 Informações	
de	 Saneamento	 (SNIS),	 dados	 de	 2017,	 83,5%	 da	
população	 brasileira	 tinham	 acesso	 à	 água	 tratada	
[...].”

Na	passagem	anterior,	o	verbo	em	destaque	é	transitivo	
direto. 

Assinale a alternativa em que o verbo não possua a 
mesma	 classificação,	 quanto	 à	 transitividade,	 que	 o	
verbo destacado no trecho anterior.

A) “Desde	a	antiguidade,	existe	preocupação	com	
o	saneamento	básico.”	

B)	 “Destas,	 somente	a	última	apresentou	 alguma	
evolução	desde	o	Plano	Nacional	[...].”

C) “Houve praticamente um ano de discussões 
prévias	com	ampla	adesão	[...].”

D)	 “[...]	 a	 proposta	 de	 se	 criar um plano de 
saneamento	nacional	como	norte	[...].”

QUESTÃO 10

Releia	a	passagem	a	seguir:

“Logo,	criar	arcabouço	regulatório,	planos	de	saneamento	
e	licitar	concessões	é	uma	tarefa	hercúlea	para	a	gama	
de	5.570	municípios	existentes.”

A	 palavra	 destacada	 poderia	 ser	 substituída,	 sem	
prejuízo	de	sentido,	por

A) débil.

B)	 gigantesca.
C) pertinente.

D)	 poderosa.

INSTRUÇÃO: Leia	o	texto	II	a	seguir	para	responder	às	
questões de 11 a 13.

TEXTO II

Novo Marco Legal do Saneamento já gerou mais de 
R$ 70 bilhões em investimentos

Sancionada em 2020, legislação permitiu a atração de 

recursos para o setor com a realização de nove leilões 

de concessão durante o período

O	 novo	 Marco	 Legal	 do	 Saneamento,	 sancionado	
em	 julho	 de	 2020,	 já	 gerou	 cerca	 de	 R$	 72,2	 bilhões	
em	 investimentos	 para	 o	 setor,	 segundo	 informações	
do	 Ministério	 do	 Desenvolvimento	 Regional	 (MDR).	 
Em	menos	de	dois	anos,	foram	garantidos	recursos	com	
a	realização	de	nove	 leilões	de	concessão	de	serviços	
sob	as	regras	da	nova	legislação.

Ao	 todo,	 19,3	milhões	 de	 pessoas	 foram	 beneficiadas	
em	 212	 municípios	 com	 as	 licitações,	 que	 ocorreram	
nos	 estados	 de	Alagoas,	 Espírito	 Santo,	 Mato	 Grosso	
do	Sul,	Amapá,	Rio	de	Janeiro,	e	nas	cidades	do	Crato,	 
no	Ceará,	e	São	Simão,	em	Goiás.

O	 objetivo	 do	 Marco	 Legal	 do	 Saneamento	 é	 que,	 
até	2033,	99%	da	população	brasileira	 tenha	acesso	a	
água	 potável	 e	 90%	 a	 tratamento	 e	 coleta	 de	 esgoto.	
Segundo	relatório	do	Instituto	Trata	Brasil	(ITB),	divulgado	

neste	 mês,	 cerca	 de	 100	 milhões	 de	 brasileiros	 não	
dispõem	de	rede	de	coleta	de	esgoto,	e	35	milhões	não	
têm	acesso	a	água	tratada.	O	levantamento	mostra	que	
somente	31,78%	das	pessoas,	nos	20	piores	municípios,	
são	 abastecidas	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	 nos	 
20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%.

Quando	analisado	o	critério	de	acesso	a	redes	de	água	
potável,	99,07%	da	população	das	20	melhores	cidades	
tem	 acesso	 ao	 recurso,	 contra	 82,52%	 da	 população	
entre	os	20	piores	municípios	com	o	serviço.	

A	 legislação	 do	Marco	 Legal	 também	 definiu	 regras	 a	
serem	 cumpridas	 pelos	 municípios	 e	 prestadores	 de	
serviços	 em	 relação	 à	 drenagem	 urbana	 e	 ao	manejo	
de	 resíduos	 sólidos	 urbanos.	 “A	 lei	 traz	 regras	 claras	
e	 dá	 segurança	 jurídica,	 possibilitando	 a	 atração	 de	
investidores.	 Precisamos	 de	 cerca	 de	 R$	 500	 bilhões	
a	 R$	 700	 bilhões	 em	 10	 anos	 para	 universalizar	 os	
serviços.	Mas	só	conseguiremos	chegar	a	esses	valores	
com	recursos	públicos	e	privados”,	afirmou	o	ministro	do	
Desenvolvimento	Regional,	Rogério	Marinho.

Somente	 em	 2021,	 o	 setor	 de	 saneamento	 básico	 no	
Brasil	garantiu	quase	R$	42,8	bilhões	em	investimentos,	
de acordo com a pasta. Os leilões de concessões 
de	 serviços	 realizados	 no	 período	 garantiram	 
R$	37,7	bilhões	em	recursos.
JULIÃO,	Fabrício.	Novo	Marco	Legal	do	Saneamento	já	gerou	
mais	de	R$	70	bilhões	em	investimentos.	CNN Brasil. CNN 

Brasil	Business.	1	abr.	2022.	Disponível	em:	https://www.
cnnbrasil.com.br/business/novo-marco-legal-do-saneamento-
ja-gerou-mais-de-r-70-bilhoes-em-investimentos/. Acesso em: 

27	ago.	2022.

QUESTÃO 11

O	texto	“Novo	Marco	Legal	do	Saneamento	já	gerou	mais	
de	 R$	 70	 bilhões	 em	 investimentos”	 é	 compreendido,	
quanto	ao	gênero	textual,	como

A) artigo	de	opinião,	devido	ao	caráter	argumentativo	
das	 informações	apresentadas,	como	a	citação	
de autoridade.

B)	 editorial,	 posto	 que	 apresenta	 a	 opinião	 do	
veículo	de	comunicação	onde	foi	publicado.

C) notícia,	uma	vez	que	seu	propósito	é	informar	de	
maneira	objetiva,	sem	juízos	de	valor.

D)	 reportagem,	 dado	 que	 aprofunda	 em	 um	
determinado	assunto	trazendo	informações	mais	
acuradas.

QUESTÃO 12

O texto publicado no site	da	CNN	Brasil	apresenta	função

A) apelativa	da	linguagem.
B)	 referencial	da	linguagem.
C) fática	da	linguagem.
D)	 metalinguística	da	linguagem.
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QUESTÃO 13

Releia	 os	 trechos	 a	 seguir	 e	 a	 reescrita	 referente	 a	 
cada um:

I. “O	 levantamento	 mostra	 que	 somente	 31,78%	
das	 pessoas,	 nos	 20	 piores	 municípios,	 são	
abastecidas	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	
nos	20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%.”	 
–	O	levantamento	mostra	que	somente	31,78%	
das	 pessoas,	 nos	 20	 piores	 municípios,	 
é	 abastecida	 com	 coleta	 de	 esgoto,	 enquanto	
nos	20	melhores	o	percentual	chega	a	95,52%

II. “Os	leilões	de	concessões	de	serviços	realizados	
no	 período	 garantiram	 R$	 37,7	 bilhões	 em	
recursos.”	–		O	leilão	de	concessões	de	serviços	
realizados	no	período	garantiram	R$	37,7	bilhões	
em recursos.

Em	 relação	 à	 concordância	 verbal,	 a	 reescrita	 dos	
trechos é

A) inadequada em ambos os casos.

B)	 adequada apenas em I.

C) adequada apenas em II.

D)	 adequada em ambos os casos.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa em que o pronome relativo se 
apresenta	de	forma	incorreta.

A) São muitas as leis sobre as quais eles devem 
estudar.

B)	 Há	 muitos	 projetos	 cuja	 eficiência	 verifica-se	
apenas	na	prática.

C) O	 projeto	 de	 lei	 será	 modificado	 tantas	 vezes	
quanto	forem	necessárias.

D)	 As	 normas	 com	 que	 o	 funcionário	 deve	 se	
comprometer estão no estatuto da empresa.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que as palavras tenham 
sido	 acentuadas	 considerando	 as	mesmas	 regras	 que	
levou ao acento em repórter,	 desânimo,	 escarcéu, 
respectivamente.

A) abdômen,	fórceps,	rodapés.
B)	 pôster,	mágica,	Ilhéus.
C) cônsul,	empírico,	papéis.
D)	 caráter,	silêncio,	céu.	

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

TEXTO I

“Tempo	 afora,	 nos	 períodos	 colonial,	 provincial,	
república	até	mais	ou	menos	15	anos	atrás,	a	generosa	
cucurbitácea	era	alimento	de	pouca	valia,	 embora	 sua	
exuberante	 produção.	 Desprezada	 por	 boa	 parte	 da	
gente	de	paladar	refinado,	era	considerada	“comida	de	
porco”,	é	de	se	admirar	a	ojeriza	que	o	contagense,	com	
raras	 exceções	 no	 passado,	 nutria	 pelo	 cognome	 das	
Abóboras	[...].	Ora,	era	comum	que	os	viajantes,	tropeiros	
que	se	dirigiam	à	 região	das	Minas,	 se	preocupassem	 
com a semeadura e o plantio de sementes de alimentos: 
feijão,	milho,	mandioca,	abóbora,	ao	longo	dos	caminhos	
percorridos	 por	 eles.	 Era	 uma	 forma	 de	 garantir	 o	
sustento,	 driblando	 a	 fome	 que	 rondava	 os	 trechos	
em	 direção	 à	 zona	 de	 mineração,	 problema	 sério	 de	
abastecimento	 na	 região	 das	 minas.	 A	 formação	 de	
pequenas	 roças	 era	 a	 garantia	 de	 alimentação	 para	
aqueles	 tropeiros,	 viajantes,	 transeuntes	 em	geral	 que	
se	dirigiam	a	Vila	Rica	e	região.”

PREFEITURA	DE	CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	
Educação	e	Cultura.	Atlas Escolar, Histórico, Geográfico 
e Cultural do Município de Contagem, Estado de Minas 

Gerais.	Contagem,	2009.	p.	15-16.	Disponível	em:	https://www.
contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/atlascontagem.pdf.	

Acesso em: 19 dez. 2022.

TEXTO II

15ª edição do “Festival Gastronômico das 
Abóboras” é realizada em Contagem

[...]

O	 Festival	 Gastronômico	 de	 Abóboras	 teve	 início	 em	
2007,	 com	 o	 objetivo	 de	 promover	 o	 protagonismo	 da	
população	idosa.	Os	grupos	de	convivência	se	reuniam	
nos	Centros	de	Referência	de	Assistência	Social	(CRAS),	
para	desenvolver	receitas	feitas	com	abóbora.

G1.	15ª	edição	do	‘Festival	Gastronômico	das	Abóboras’	
é	realizada	em	Contagem.	G1.	Minas	Gerais.	Disponível	

em:	https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/o-que-fazer-em-
belo-horizonte/noticia/2022/08/26/15a-edicao-do-festival-

gastronomico-das-aboboras-e-realizada-em-contagem.ghtml.	
Acesso	em:	28	ago.	2022.

Em	Contagem,	tem	se	tornado	tradição	a	realização	do	
Festival	Gastronômico	das	Abóboras,	que	faz	referência

A) à	 agricultura	 familiar,	 que,	 com	 o	 cultivo	 de	
abóboras,	 incentiva	 a	 população	 idosa	 a	 se	
manter	 ativa,	 tanto	 na	 produção	 quanto	 na	
cultura	do	município.

B)	 à	produção	agrícola	de	Contagem,	que	 tem	no	
cultivo	de	abóbora	um	produto	de	destaque	do	
setor	econômico	municipal.

C) a	um	dos	mitos	sobre	a	fundação	de	Contagem,	
aludindo	à	região	como	sendo	um	dos	pontos	de	
alimentação	de	viajantes	que	se	dirigiam	para	a	
região	de	mineração.

D)	 ao	cultivo	de	abóboras,	destinadas	à	alimentação	
do	 gado	 que	 vinha	 da	 Bahia	 para	 as	 Minas,	 
já	que	Contagem	se	situava	no	Caminho	Geral	
do Sertão.
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QUESTÃO 17

CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Cultura.	Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do Município de 
Contagem, Estado de Minas Gerais.	Contagem,	2009.	p.	22.	Disponível	em:	https://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/

atlascontagem.pdf.	Acesso	em:	19	dez.	2022.

No	momento	atual,	as	manifestações	afroculturais	no	município	de	Contagem	são	expressivas	e	têm	origem	

A) nas	características	econômicas	coloniais	da	região,	que	demandavam	o	trabalho	escravo.		
B)	 no	respeito	às	expressões	étnico-identitárias	definidas	pelo	Estatuto	da	Igualdade	Racial.	
C) nos	investimentos	públicos,	objetivando	projetar	a	cidade	no	cenário	cultural	nacional.
D)	 nos	dados	do	censo	de	2010/IBGE,	indicando	que	a	maioria	da	população	da	cidade	é	negra.

QUESTÃO 18

O	Questionário	Básico	da	pesquisa	conta	com	26	questões	e	investiga	as	principais	características	do	domicílio	e	dos	
moradores.	Além	disso,	uma	parcela	dos	domicílios	é	selecionada	para	responder	ao	questionário	da	Amostra,	que	conta	
com	77	questões.	A	investigação	nos	domicílios	selecionados,	efetuada	por	meio	do	Questionário	da	Amostra,	inclui,	além	
dos	quesitos	presentes	no	Questionário	Básico,	outros	mais	detalhados,	bem	como	quesitos	sobre	temas	específicos:	
características	 dos	 domicílios,	 identificação	 étnico-racial,	 nupcialidade,	 núcleo	 familiar,	 fecundidade,	 religião	 ou	 culto,	
deficiência,	migração	interna	ou	internacional,	educação,	deslocamento	para	estudo,	trabalho	e	rendimento,	deslocamento	
para	trabalho,	mortalidade	e	autismo.
IBGE.	O que é.	Censo	Demográfico.	Disponível	em:	https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-2020-censo4.

html?=&t=o-que-e.	Acesso	em:	15	ago.	2022.

Assinale	a	alternativa	que	apresenta	característica(s)	do	Censo	2022:

A) As	informações	do	Censo	permitem	a	produção	de	retrato	geral	da	sociedade	brasileira,	o	que	pode	subsidiar	a	
produção	de	políticas	públicas	específicas.

B)	 Campanhas	de	divulgação	do	Censo	se	prestam	a	sensibilizar	os	cidadãos	a	receber	e	atender	aos	recenseadores,	
uma	vez	que	a	participação	é	facultativa.

C) Dado	o	tamanho	da	população	brasileira	e	a	dificuldade	de	acesso	a	determinadas	localidades	do	país,	o	Censo	
é	realizado	por	amostragem	simples.

D)	 Para	 garantir	 um	padrão	 único	 para	 a	 coleta	 de	 dados,	 todos	 os	 75	milhões	 de	 domicílios	 brasileiros	 devem	
responder	ao	mesmo	questionário.
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QUESTÃO 19

Os aditivos industriais usados para tornar os 
ultraprocessados	 mais	 palatáveis	 também	 os	 tornam	
mais	 baratos,	 práticos	 e	 acessíveis	 [...].	 “As	 pessoas	
mais pobres estão comendo comida de baixa qualidade 
porque	é	mais	barato”,	diz	o	 [...]	ex-secretário	nacional	
de	Segurança	Alimentar	e	Nutricional.

[...]

Além	 das	 doenças	 crônicas	 relacionadas	 ao	 excesso	
de	 peso,	 muitas	 crianças	 com	 obesidade	 –	 incluindo	
os	níveis	mais	severos	–	não	escapam	da	desnutrição.	
Não	 porque	 elas	 não	 têm	 o	 que	 comer,	 mas	 porque	
as dietas baseadas majoritariamente em produtos 
ultraprocessados costumam ser pobres em nutrientes 
essenciais.	[...]
LICHOTTI,	Camille.	“Espoca-bucho”	com	salsicha,	receita	pra	

ficar	doente	de	comida.	Revista Piauí. Folha de S. Paulo.  
28	jul.	2022.	Disponível	em:	https://piaui.folha.uol.com.br/
espoca-bucho-salsicha-receita-ficar-doente-de-comida/.	 

Acesso	em:	2	ago.	2022.

A	reportagem	indica	o	quadro	de	saúde	de	crianças	no	
Brasil,	sugerindo	que

A) a	 alimentação	 à	 base	 de	 ultraprocessados	
pode estar relacionada ao quadro de obesidade  
entre	crianças.

B)	 a	obesidade	infantil,	se	por	um	lado	indica	sinais	
de	 doenças	 crônicas,	 por	 outro	 mostra	 que	 a	
desnutrição	nessa	faixa	etária	está	sob	controle.

C) a	 oferta	 de	 alimentos	 ultraprocessados	 é	 um	
meio	de	combate	à	fome,	já	que,	por	serem	mais	
baratos,	 são	 de	 fácil	 consumo	 pela	 população	
mais pobre.

D)	 os alimentos ultraprocessados mais baratos 
recebem	 recomendação	 médica	 por	 serem	
mais	 palatáveis,	 facilitando	 sua	 aceitação	 
por	crianças.	

QUESTÃO 20

Contagem	 possui	 muitos	 bens	 tombados	 que,	 ao	 se	
tornarem	 patrimônio	 oficial,	 recebem	 proteção	 jurídica	
especial,	considerando	a	sua	função	social.	Entre	esses	
bens	 materiais,	 está	 o	 prédio	 que	 foi	 construído	 na	
década	de	1950	para	abrigar	o	Seminário	São	José	da	
Ordem	dos	Carmelitas,	onde	atualmente	está	o(a)

A) Biblioteca	Pública	Municipal	Doutor	Edson	Diniz.
B)	 Casa da Cultura Nair Mendes Moreira.

C) Prédio	Administrativo	da	Itaú.
D)	 Prefeitura	Municipal	de	Contagem.

QUESTÃO 21

Síndrome de burnout

Desde	 1º	 de	 janeiro,	 a	 síndrome	 passou	 a	 ser	
considerada	 doença	 ocupacional,	 após	 ser	 incluída	
na	 Classificação	 Internacional	 de	 Doenças	 (CID)	 da	
Organização	 Mundial	 da	 Saúde	 (OMS).	 Na	 prática,	
significa	que	os	acometidos	agora	possuem	os	mesmos	
direitos	 trabalhistas	 e	 previdenciários	 assegurados	 no	
caso	das	demais	doenças	relacionadas	ao	emprego.

SALES,	Amanda.	Síndrome	de	burnout	[...].	G1.	Distrito	
Federal.	DF,	14	ago.	2022.	Disponível	em:	l1nq.com/zzxMS.	

Acesso	em:	22	ago.	2022.

A	 classificação	 da	Síndrome	 de	 burnout	 como	 doença	
ocupacional se explica porque

A) é	 uma	 doença	 resultante	 da	 instabilidade	 no	
emprego,	 em	 decorrência	 das	 medidas	 de	
isolamento social por causa da pandemia da 
Covid-19.

B)	 é	 uma	 enfermidade	 de	 natureza	 psicológica,	 
que	se	desenvolve	em	situações	de	esgotamento	
provocado em ambiente de trabalho.

C) é	 uma	 síndrome	de	mulheres	 que,	 submetidas	
à	 dupla	 jornada,	 comprovadamente,	 recebem	
menos que os homens para desempenhar as 
mesmas	funções.

D)	 é	 um	 mal	 que	 afeta	 pessoas	 em	 cargos	 de	
chefia	superior,	que	se	sentem	psicologicamente	
pressionadas	 para	 comandar	 grandes	 equipes	
de subordinados.

QUESTÃO 22

O	Centro	Industrial	de	Contagem,	CINCO,	foi	criado	com	
o	objetivo	de	expandir	o	parque	fabril	da	cidade.	

“O	 CINCO	 propiciaria	 ao	 município	 de	 Contagem	
participar	 ativamente	 da	 condução	 do	 seu	 processo	
de	 industrialização,	 papel	 até	 então	 representado	 pelo	
Estado.	[...]”	

CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Cultura.	
Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do 
Município de Contagem, Estado de Minas Gerais. 

Contagem,	2009.	p.	27.	Disponível	em:	https://www.contagem.
mg.gov.br/arquivos/comunicacao/atlascontagem.pdf.	 

Acesso em: 19 dez. 2022.

A	criação	do	CINCO

A) atendeu	 aos	 reclames	 da	 população	 vizinha	 à	
Cidade	Industrial,	contrária	aos	altos	índices	de	
poluição	industrial.

B)	 deu	 a	 Contagem	 o	 status de maior centro 
industrial	do	estado,	com	o	PIB	majoritariamente	
proveniente	do	setor	secundário.

C) foi	 baseada	 na	 lógica	 urbana	 da	 planta	 do	
distrito	industrial	da	cidade	de	Camberra,	capital	 
da	Austrália.

D)	 resultou	 do	 interesse	 da	 expansão	 da	 área	
industrial	e	dos	benefícios	fiscais	proporcionados	
pela	criação	do	ICM.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 23

Segundo	 a	 Lei	 Orgânica,	 ao	 Município	 Contagem	
compete	 prover	 tudo	 quanto	 diga	 respeito	 ao	 seu	
peculiar	 interesse	 e	 ao	 bem-estar	 de	 sua	 população,	 
cabendo-lhe,	 privativamente,	 as	 seguintes	 atribuições,	
exceto:

A) Legislar	sobre	assuntos	de	interesse	local.
B)	 Regulamentar	as	disposições	e	o	uso	dos	bens	

públicos	de	uso	especial.
C) Criar	guarda	municipal	para	proteção	dos	bens,	

serviços	e	instalações	municipais.
D)	 Estabelecer	e	impor	penalidade	por	infração	de	

suas	leis	e	regulamentos.

QUESTÃO 24

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	as	regras	previstas	
na	 Lei	 Orgânica	 do	 Município	 de	 Contagem	 sobre	 a	
Câmara	Municipal	 e	 assinale	 com	V	 as	 verdadeiras	 e	
com	F	as	falsas.

	 		 )( A	 Câmara	 Municipal	 reunir-se-á	 em	 sessão	
ordinária,	 independentemente	 de	 convocação,	
no	período	de	1º	 de	 fevereiro	 a	 30	de	 junho	e	
de	1º	de	agosto	a	15	de	dezembro	de	cada	ano.

	 		 )( O presidente da Câmara participa somente nas 
votações	 secretas	 e,	 quando	 houver	 empate,	
nas	votações	públicas.

	 		 )( O	 secretário	 pode	 comparecer	 à	Câmara	 ou	 a	
qualquer	de	suas	Comissões,	por	sua	 iniciativa	
e	 após	 entendimento	 com	 a	Mesa,	 para	 expor	
assunto de relevância de sua Secretaria.

	 		 )( É	assegurado	o	uso	da	palavra	a	representantes	
populares,	 na	 Tribuna	 da	 Câmara,	 durante	
as	 reuniões,	 na	 forma	 e	 nos	 casos	 definidos	 
pelo	Regimento.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 25

Segundo	o	artigo	57	do	Regimento	 Interno	da	Câmara	
Municipal	 de	 Contagem,	 não	 é	 uma	 modalidade	 de	
reunião prevista:

A) As	 extraordinárias,	 que	 se	 realizam	 em	 dia	 ou	
hora	diferentes	dos	fixados	para	as	ordinárias.

B)	 As	 especiais,	 que	 se	 realizam	 para	 a	 eleição	
da	Mesa	 ou	 para	 a	 exposição	 de	 assuntos	 de	
relevante	interesse	público.

C) As	comunitárias,	realizadas	em	bairros	e	distritos	
do	município,	com	caráter	oficial	e	ordinário.

D)	 As	solenes,	que	se	realizam	para	compromisso	
e	posse	dos	vereadores,	prefeito	e	vice-prefeito,	 
e	para	comemorações	ou	homenagens.

QUESTÃO 26

De	 acordo	 com	 o	 Regimento	 Interno	 da	 Câmara	
Municipal	de	Contagem,	à	Comissão	de	Administração	
e	Serviços	Públicos	compete	examinar	e	emitir	parecer	
sobre	a	seguinte	matéria:

A) Política	e	desenvolvimento	urbano-rural.
B)	 Programas	 governamentais	 de	 interesse	 

da mulher.

C) Aplicação	 de	 recursos	 destinados	 à	 área	 
da	saúde.

D)	 Política	de	desenvolvimento	científico,	pesquisa,	
difusão	e	capacitação	tecnológicas.

QUESTÃO 27

Com	 base	 nas	 regras	 previstas	 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 incorreta.

A) Por	motivo	de	crença	religiosa	ou	de	convicção	
filosófica	 ou	 política,	 nenhum	 servidor	 poderá	
ser	privado	de	quaisquer	de	seus	direitos,	sofrer	
discriminação	 em	 sua	 vida	 funcional,	 nem	 se	
eximir do cumprimento de seus deveres.

B)	 O	plano	de	previdência	 social	 do	 servidor	 será	
custeado	 com	 produto	 da	 arrecadação	 de	
contribuições	sociais	obrigatórias	dos	servidores	
dos	poderes	do	município,	das	autarquias	e	das	
fundações	públicas.

C) O	 auxílio-natalidade	 é	 devido	 à	 servidora,	 
por	motivo	 de	 nascimento	 de	 filho,	 em	quantia	
equivalente	a	um	vencimento	mínimo	do	plano	
de	carreira,	salvo	no	caso	de	natimorto.

D)	 Em	caso	de	falecimento	de	servidor	em	serviço	
fora	 do	 local	 de	 trabalho,	 inclusive	 no	 exterior,	
as	despesas	de	transporte	do	corpo	correrão	à	
conta	 dos	 recursos	 do	município,	 autarquia	 ou	
fundação	pública.

QUESTÃO 28

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	 competência	 do	 Chefe	 da	
Escola	do	Legislativo

A) coordenar	a	capacitação	de	agentes	políticos	e	
servidores	 públicos	 em	 assuntos	 de	 interesse	
político-institucional.

B)	 realizar	ações	para	o	fortalecimento	da	cidadania.
C) promover atividades de pesquisa e estudos em 

temas	de	interesse	político-institucional.
D)	 gerenciar	o	acervo	e	promover	sua	conservação,	

higienização,	desinfecção	e	restauração.
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QUESTÃO 29

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	as	penalidades	previstas	na	Lei	nº	2.160/1990,	que	dispõe	sobre	o	Estatuto	dos	
Servidores	Públicos	do	Município	de	Contagem	e	dá	outras	providências,	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	
falsas.

	 		 )( Advertência	e	destituição	de	cargo	em	comissão	são	tipos	de	penalidade	disciplinares.
	 		 )( A	suspensão	será	aplicada	em	caso	de	reincidência	das	faltas	punidas	com	advertência	e	de	violação	das	demais	

proibições	que	não	tipifiquem	infração	sujeita	a	penalidade	de	demissão,	não	podendo	exceder	a	120	dias.
	 		 )( A	 demissão	 poderá	 ser	 aplicada	 em	 caso	 de	 inassiduidade	 habitual,	 de	 improbidade	 administrativa	 ou	 de	

insubordinação	grave	em	serviço.
	 		 )( Verificada	em	processo	disciplinar	acumulação	proibida,	e	provada	a	boa	fé,	o	servidor	optará	por	um	dos	cargos.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 30

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 as	 regras	 previstas	 na	 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,	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

	 		 )( A	Presidência	da	Mesa	Diretora	é	gestora	legal	dos	serviços	administrativos	da	Câmara.
	 		 )( Compõe	 a	 Procuradoria	 da	 Câmara	 a	 Procuradoria-Geral	 do	 Legislativo,	 formada	 pelo	 Procurador-Geral,	 

pelo	Procurador	Adjunto	e	pelos	Procuradores	Legislativos.
	 		 )( O	Procon	Câmara	integra	o	Sistema	Nacional	de	Defesa	do	Consumidor	–	SNDC.
	 		 )( Os	Gabinetes	Legislativos	exercerão	as	atividades	atinentes	aos	serviços	parlamentares	internos	e	externos	sob	

a	direção	do	Vereador.
Assinale	a	sequência	correta.

A) V	F	F	V
B)	 F	V	V	F
C) V	V	V	V
D)	 F F F F
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MÉDICO CLÍNICO

QUESTÃO 31

Analise	os	seguintes	fatores	preveníveis	da	anemia.	

I. Doença	hepática.
II. Sangramento	significativo	por	úlcera	de	estresse.
III. Redução	de	volume	em	coletas	sanguíneas.	
IV.	 Interrupção	de	fármacos	que	provoquem	hemólise	

ou	supressão	da	liberação	eritropoietina.
É(são) fator(es)	prevenível(is)	da	anemia	em	Unidade	de	
Terapia	Intensiva:

A) l,	apenas.	
B)	 l	e	II,	apenas.	
C) II,	III	e	IV,	apenas.
D)	 I,	II,	III	e	IV.

QUESTÃO 32

Analise	as	afirmativas	a	seguir	com	relação	à	resistência	
bacteriana	aos	antibióticos.

I. A	 resistência	 bacteriana	 tem	 aumentado	
acentuadamente,	 e	 as	 bactérias	 
Gram-positivas	mais	resistentes	aos	antibióticos	
são da espécie Staphylococcus aureus e 
do	 gênero	 Enterococcus,	 ao	 passo	 que	 as	
bactérias	Gram-negativas	mais	 resistentes	 aos	
antibióticos	 são	 das	 espécies	 Acinetobacter 

baumannii,	 Pseudomonas aeruginosa e da 
família	Enterobacteriaceae.

II. O	 principal	 mecanismo	 de	 resistência	 a	
β-lactâmicos	é	a	produção	de	ESBL,	enzima	que	
hidrolisa	todas	as	penicilinas,	as	cefalosporinas	
e	as	cefamicinas.

III. As	 CRE	 são	 bactérias	 Gram-negativas	 que	
não	 são	 sensíveis	 aos	 carbapenêmicos	 e	
são	 resistentes	 a	 todas	 as	 cefalosporinas	 de	 
terceira	geração.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	II,	apenas.
B)	 I	e	III,	apenas.
C) II	e	III,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.	

QUESTÃO 33

Um	 adolescente	 do	 sexo	 masculino,	 portador	 de	
Diabetes mellitus	 tipo	 1,	 busca	 atendimento	 médico	
com	queixa	de	febre	há	cinco	dias,	associada	à	cefaleia	
e	 à	 exantema.	 Nega	 outras	 manifestações	 clínicas	 e,	 
ao	 exame,	 apresenta	 prova	 do	 laço	 positiva.	 
O	hematócrito	é	normal.	

Considerando	 a	 hipótese	 de	 dengue,	 quais	 são,	
respectivamente,	o	estadiamento	clínico	e	as	condutas	
diagnósticas	e	terapêuticas	para	esse	paciente?

A) Grupo	 A:	 hemograma	 a	 critério	 médico	
e	 hidratação	 oral	 —	 acompanhamento	
ambulatorial.

B)	 Grupo	B:	sorologia	e	hemograma	—	hidratação	
oral	 ambulatorialmente	 com	 reavaliação	 
clínica	diária.

C) Grupo	 C:	 	 hepatograma,	 radiografia	 de	 tórax	
e	 ultrassonografia	 abdominal	 —	 internação	 e	
reposição	volêmica	venosa.

D)	 Grupo	 D:	 hemograma,	 	 ultrassonografia	
abdominal	 —	 internação	 em	 leito	 de	 
terapia intensiva.

QUESTÃO 34

Sobre	o	tratamento	da	exacerbação	da	Doença	Pulmonar	
Obstrutiva	 Crônica,	 assinale	 com	 V	 as	 afirmativas	
verdadeiras	e	com	F	as	falsas.	

	 		 )( A	 monitorização	 com	 aporte	 de	 oxigênio	 em	
caso	 de	 hipoxemia	 é	 parte	 fundamental	 do	 
tratamento inicial.

	 		 )( Todos	 os	 pacientes	 devem	 receber	 corticoide	
na	 exacerbação	 da	 doença	 pulmonar	 
obstrutiva	crônica.

	 		 )( Os	 broncodilatadores	 são	 medicações	 que	
devem ser utilizadas no tratamento inicial  
dos doentes.

	 		 )( Nas	 exacerbações	 da	 doença	 pulmonar	
obstrutiva	 crônica,	 o	 uso	 de	 antimicrobianos	
deve ser realizado em todos os pacientes.

Assinale	sequência	correta.

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

QUESTÃO 35

Sobre	 as	manifestações	 clínicas	 da	 doença	do	 refluxo	
gastroesofágico,	é	correto	afirmar:

A) A	 síndrome	 típica	 do	 refluxo	 é	 a	 apresentação	
mais comum em todas as idades.

B)	 A	 pirose	 é	 definida	 como	 uma	 sensação	 de	
queimação	epigástrica.

C) A	regurgitação	é	considerada	um	sintoma	típico.
D)	 O	 exame	 físico	 agrega	 dados	 importantes	 

à	anamnese.
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QUESTÃO 36

Sobre	o	tratamento	de	síndrome	da	fragilidade,	assinale	
a alternativa correta.

A) A principal terapia é aquela que combina controle 
de	 comorbidades,	 aumento	 de	 atividade	 física	
supervisionada	e	suplementação	com	adequada	
ingesta	calórico-proteica.

B)	 Deve-se	 submeter	 o	 paciente	 a	 extenuante	
treino	 físico,	 já	 que	 isso	 demonstrou	 rápida	
recuperação	e	interrupção	do	ciclo	de	fragilidade.

C) A	 atividade	 física	 deve	 ser	 evitada	 para	 que	 o	
paciente não perca mais peso.

D)	 A	suplementação	proteica	isolada	já	demonstrou	
importante	benefício.

QUESTÃO 37

Um	paciente	de	18		anos	de	 idade		chegou	ao	pronto- 
-socorro		febril		(temperatura	=	38,5°C),		FC	=		100	bpm,	 
FR	=	24	ipm,	PA	=	90	x	60	mmHg,	com	história	de	tosse	
produtiva. Os resultados dos exames laboratoriais  
foram		os		seguintes:		leucograma	=		20.000		sem		desvio	 
à	 	 esquerda,	 proteína	 C	 reativa	 (PCR)	 =	 200	 mg/dL,	
lactato	>	4	mmol/L,	SvO

2
	=	70%.	

Diante	 desses	 dados,	 qual	 é	 o	 diagnóstico	 
mais adequado?

A) SIRS.

B)	 Sepse.

C) Sepse	grave.
D)	 Choque séptico.

QUESTÃO 38

Sobre	 a	 hemorragia	 digestiva	 baixa,	 analise	 as	
afirmativas	a	seguir.

I. Informações	 da	 anamnese	 e	 exame	 físico	
ajudam	na	identificação	de	pacientes	com	maior	
morbidade e mortalidade.

II. O	toque	retal	não	deverá	ser	feito	rotineiramente,	
pois	 não	 auxilia	 na	 identificação	 do	 sítio	 
de	sangramento.

III. As	 formas	 mais	 comuns	 de	 exteriorização	
do	 sangramento	 são	 a	 hematoquezia	 e	 
a	enterorragia.

IV.	 A	ressuscitação	constitui	a	etapa	mais	importante	
no	atendimento	da	hemorragia	digestiva	baixa.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	II,	apenas.
B)	 I,	III	e	IV,	apenas.
C) III	e	IV,	apenas.
D)	 I,	II,	III	e	IV.	

QUESTÃO 39

Sobre	 as	 estratégias	 para	 a	 abordagem	 efetiva	 da	
hipertensão,	 numere	 a	 COLUNA	 II	 de	 acordo	 com	 a	
COLUNA	I,	correlacionando	a	profilaxia	da	hipertensão	
às	suas	características	clínicas.

COLUNA I

1.	 Profilaxia	primordial
2.	 Profilaxia	primária
3.	 Profilaxia	secundária
4.	 Profilaxia	terciária

COLUNA II

	 		 )( Evitar	 que	 os	 fatores	 de	 risco	 instalados	
se perpetuem ou acentuem e acabem por  
produzir	doenças.

	 		 )( Evitar	 que	 lesões	 a	 órgãos-alvo	 se	 tornem	
crônicas	ou	se	acentuem,	acarretando	sofrimento	
e	incapacitação	não	tratáveis.

	 		 )( Evitar	que	se	instalem	os	fatores	de	risco.
	 		 )( Evitar	 que	 as	 doenças	 instaladas	 acabem	 por	

produzir	remodelamentos	patológicos	e	lesões	a	
órgãos-alvo.

Assinale	a	sequência	correta.

A) 2 4 1 3

B)	 4 2 3 1

C) 1 2 4 3

D)	 4 1 3 2

QUESTÃO 40

Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 uma	 indicação		
apropriada		para		marca-passo	transcutâneo.	

A) Paciente	 do	 sexo	 feminino,	 80	 anos	 de	 idade,	
internada	 em	 UTI	 por	 embolia	 pulmonar	 após	
cirurgia	 ortopédica,	 apresentando,	 no	 ECG,	
ritmo	 sinusal,	 FC	 =	 68	 bpm	 com	 intervalo	 
PR de 260 ms. 

B)	 Paciente	do	sexo	masculino,	54	anos	de	idade,	
internado	 em	 UTI	 por	 síndrome	 coronariana	
aguda	sem	supradesnível	de	ST,	apresentando,	
no	 ECG,	 ritmo	 sinusal,	 FC	 de	 48	 bpm.	 
PA	=	120	x	80	mmHg.	

C) Paciente	 do	 sexo	 feminino,	 72	 anos	 de	 idade,	
internada	 em	 UTI	 por	 acidente	 vascular	
encefálico,	 apresentando,	 na	 	 monitorização		
eletrocardiográfica,	 	 ritmo	 	 sinusal,	 	 FC	 	 de		 
6070	bpm,	com	pausas	de	até	1,5	segundos.	

D)	 Paciente	do	sexo	masculino,	72	anos	de	idade,	
internado	 em	 UTI	 por	 infarto	 do	 miocárdio	 de	
parede	 anterior.	 Apresenta	 episódio	 súbito	
de	 edema	 agudo	 de	 pulmão.	 ECG:	 FC	 de	 
40	 bpm,	 bloqueio	 atrioventricular	 total	 com	
escape juncional. 
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REDAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS

1. A	redação	elaborada	deve	conter,	no	mínimo 15 (quinze) linhas	para	que	seja	corrigida	e	no máximo 30 (trinta) 
linhas.	Se	o	candidato	não	atingir	esse	número	mínimo	de	linhas,	a	ele	será	atribuída	nota	zero	na	Redação.

2. O	que	for	escrito	além	do	espaço	destinado	ao	candidato	para	a	Redação	(30	linhas)	não	será	corrigido,	sendo	o	
candidato	penalizado	pelos	problemas	de	compreensão	de	seu	texto	(PO,	M,	SV,	CC	e	/	ou	CP).

3. A	variante	linguística	a	ser	utilizada	na	elaboração	da	Redação	é	a	norma-padrão.
4. Na	Redação,	o	candidato	somente	poderá	registrar	seu	nome,	número	de	inscrição	ou	assinatura	em	lugar	/	campo	

especificamente	indicado,	sob	pena	de	anulação	da	sua	prova	e	consequente	eliminação	do	candidato.
5. A	folha	para	rascunho,	constante	neste	caderno	de	prova,	será	de	preenchimento	facultativo	e,	em	nenhuma	hipótese,	

o	rascunho	elaborado	pelo	candidato	será	considerado	na	correção	da	prova.
6. A	Redação	terá	valor	de	20	(vinte)	pontos,	sendo	eliminados	os	candidatos	a	que	for	atribuída	nota	zero.
7. Os	critérios	de	correção	da	Prova	de	Redação	serão	os	seguintes:

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO

ASPECTOS AVALIADOS DE ACORDO COM A NORMA-PADRÃO
TOTAL DE 
PONTOS

PONTOS 
DESCONTADOS 

POR ERRO

Pontuação,	ortografia	e	apresentação	(legibilidade,	respeito	às	margens	
e	indicação	de	parágrafos)	–	(PO) 4,0	pontos 0,25	ponto

Morfossintaxe	(morfologia	e	sintaxe)	–	(M) 4,0	pontos 0,25	ponto
Seleção	 vocabular	 (adequação	 vocabular	 e	 adequação	 à	 situação	
linguística	e	ausência	de	marca	da	oralidade)	–	(SV) 2,0	pontos 0,50	ponto

Coesão	e	coerência	(conexão	e	relação	lógica	entre	as	ideias,	assim	
como	sua	distribuição	entre	as	partes	do	texto)	–	(CC) 5,0	pontos 1,0	ponto

Compreensão	 e	 conhecimento	 do	 conteúdo	 proposto	 (relevância	
e	 propriedade	 de	 resposta	 à	 temática	 e	 ao	 tipo	 de	 gênero	 textual	 
solicitado)	–	(CP)

5,0	pontos 1,0	ponto

TOTAL 20 pontos  –

8.	 A	Redação	receberá	nota	0	(zero)	se	apresentar	uma	das	características	a	seguir:
a)	cujo	conteúdo	versar	sobre	tema	diverso	do	estabelecido;
b)	considerada	ilegível	ou	desenvolvida	em	forma	de	desenhos,	números,	versos,	com	espaçamento	excessivo	entre	
letras,	palavras	e	parágrafos,	bem	como	em	códigos	alheios	à	norma-padrão	da	Língua	Portuguesa	ou	em	idioma	
diverso;

c)	cujo	texto	apresente	qualquer	tipo	de	identificação	do	candidato;
d)	que	não	atingir	o	número	mínimo	de	15	linhas	estabelecido;
e)	que	for	redigida	fora	do	espaço	definido;
f)	que	não	for	escrita	com	caneta	esferográfica	de	tinta	azul	ou	preta;	
g)	que	tiver	uso	de	corretivos;	e
h)	que	não	assinar	ou	preencher	corretamente	os	dados	pessoais	do	caderno	definitivo	da	Prova	de	Redação.

9.	 O	candidato	somente	poderá	registrar	seu	nome,	número	de	inscrição	ou	assinatura	em	lugar	/	campo	especificamente	
indicado,	sob	pena	de	anulação	de	sua	prova	e	consequente	eliminação,	caso	realize	marcações	ou	assinatura	fora	
desses	espaços	/	campos.

10.	 Não	serão	fornecidas	folhas	adicionais	para	complementação	da	Redação,	devendo	o	candidato	limitar-se	à	única	
folha	padrão	recebida.

11.	 Não	haverá	substituição	do Caderno	de	Redação por erro do candidato.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

TEXTO I

O que é cidadania?

A	origem	da	palavra	cidadania	vem	do	 latim	civitas,	que	quer	dizer	cidade.	Na	Grécia	antiga,	considerava-se	cidadão	
aquele	nascido	em	terras	gregas.	Em	Roma	a	palavra	cidadania	era	usada	para	indicar	a	situação	política	de	uma	pessoa	
e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer.

Juridicamente,	cidadão	é	o	indivíduo	no	gozo	dos	direitos	civis	e	políticos	de	um	Estado.	Em	um	conceito	mais	amplo,	
cidadania	quer	dizer	a	qualidade	de	ser	cidadão,	e	consequentemente	sujeito	de	direitos	e	deveres.

A	relação	do	cidadão	com	o	Estado	é	dúplice:	de	um	lado,	os	cidadãos	participam	da	fundação	do	Estado,	e,	portanto,	
estão	sujeitos	ao	pacto	que	o	criou,	no	nosso	caso	a	Constituição	Federal	de	1988.	Portanto,	sendo	o	Estado	dos	próprios	
cidadãos,	os	mesmos	têm	o	dever	de	zelar	pelo	bem	público	e	participar,	seja	através	do	voto,	seja	através	de	outros	
meios,	formais	e	informais,	do	acompanhamento	e	fiscalização	da	atuação	estatal.

Ao	mesmo	tempo,	os	agentes	estatais,	como	cidadãos	investidos	de	funções	públicas,	têm	o	dever	de	atuar	com	base	nos	
princípios	da	legalidade,	impessoalidade,	moralidade	e	publicidade,	prestando	contas	de	todos	os	seus	atos.	Uma	relação	
harmoniosa	entre	as	expectativas	dos	cidadãos	e	a	atuação	estatal	é	o	ideal	a	ser	alcançado	por	qualquer	sociedade.

Mas	nem	tudo	depende	apenas	do	Estado.	O	conceito	de	cidadania	vai	muito	além,	pois	ser	cidadão	significa	também	
tomar	parte	da	vida	em	sociedade,	 tendo	uma	participação	ativa	no	que	diz	 respeito	aos	problemas	da	comunidade.	
Segundo	Dalmo	de	Abreu	Dallari:	 “A	cidadania	expressa	um	conjunto	de	direitos	que	dá	à	pessoa	a	possibilidade	de	
participar	ativamente	da	vida	e	do	governo	de	seu	povo”.

Colocar	o	bem	comum	em	primeiro	lugar	e	atuar	sempre	que	possível	para	promovê-lo	é	dever	de	todo	cidadão	responsável.	
A	cidadania	deve	ser	entendida,	nesse	sentido,	como	processo	contínuo,	uma	construção	coletiva	que	almeja	a	realização	
gradativa	dos	Direitos	Humanos	e	de	uma	sociedade	mais	justa	e	solidária.

Disponível	em:	https://www.justica.pr.gov.br/Pagina/O-que-e-Cidadania.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	[Fragmento]	

TEXTO II

CONSTITUIÇÃO	DA	REPÚBLICA	FEDERATIVA	DO	BRASIL	DE	1988

TÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO	I

DOS	DIREITOS	E	DEVERES	INDIVIDUAIS	E	COLETIVOS

Art.	6º	São	direitos	sociais	a	educação,	a	saúde,	a	alimentação,	o	trabalho,	a	moradia,	o	transporte,	o	lazer,	a	segurança,	a	
previdência	social,	a	proteção	à	maternidade	e	à	infância,	a	assistência	aos	desamparados,	na	forma	desta	Constituição.	

Disponível	em:	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	[Fragmento]
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TEXTO III

Disponível	em:	https://tribunadaimprensalivre.com/a-cidadania-e-a-condicao-do-homem-sujeito-de-direitos-e-de-obrigacoes-cidadao-
ideal-de-justica-e-de-bem-comum-por-jose-macedo/.	Acesso	em:	13	dez.	2022.	

A	 partir	 da	 leitura	 dos	 textos	 motivadores	 e	 com	 base	 nos	 conhecimentos	 construídos	 ao	 longo	 de	 sua	 formação,	
REDIJA	 um	 texto	 dissertativo-argumentativo,	 em	 modalidade	 escrita	 formal	 da	 língua	 portuguesa,	 sobre	 o	 tema: 
“Como exercer a cidadania na prática diária”,	 posicionando-se	a	 respeito	 desse	assunto	 e	 respeitando	os	 direitos	
humanos.	 Selecione,	 organize	 e	 relacione,	 de	 forma	 coerente	 e	 coesa,	 argumentos	 e	 fatos	 para	 a	 defesa	 de	 seu	 
ponto de vista. 
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 

CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

PROCURADOR LEGISLATIVO
Código: 312

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:

“A esperança é o sonho do homem acordado.”	Aristóteles

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,	 
60 (sessenta) questões	 de	 múltipla	 escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 
4	 (quatro)	 alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas: 7 (sete) questões de 

Conhecimentos Gerais,	8 (oito) questões de Legislação,	15 (quinze) questões de 

Direito Administrativo,	15 (quinze) questões de Direito Constitucional,	10 (dez) 

questões de Direito Processual Civil e 5 (cinco) questões de Direito Urbanístico  

e Ambiental,	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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CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 1

TEXTO I

“Tempo	afora,	nos	períodos	colonial,	provincial,	 república	até	mais	ou	menos	15	anos	atrás,	a	generosa	cucurbitácea	
era	alimento	de	pouca	valia,	embora	sua	exuberante	produção.	Desprezada	por	boa	parte	da	gente	de	paladar	refinado,	
era	considerada	“comida	de	porco”,	é	de	se	admirar	a	ojeriza	que	o	contagense,	com	raras	exceções	no	passado,	nutria	
pelo	cognome	das	Abóboras	 [...].	Ora,	era	comum	que	os	viajantes,	 tropeiros	que	se	dirigiam	à	 região	das	Minas,	se	
preocupassem	 com	a	 semeadura	 e	 o	 plantio	 de	 sementes	 de	 alimentos:	 feijão,	milho,	mandioca,	 abóbora,	 ao	 longo	
dos	caminhos	percorridos	por	eles.	Era	uma	forma	de	garantir	o	sustento,	driblando	a	fome	que	rondava	os	trechos	em	
direção	à	zona	de	mineração,	problema	sério	de	abastecimento	na	região	das	minas.	A	formação	de	pequenas	roças	era	
a	garantia	de	alimentação	para	aqueles	tropeiros,	viajantes,	transeuntes	em	geral	que	se	dirigiam	a	Vila	Rica	e	região.”

PREFEITURA	DE	CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Cultura.	Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do 
Município de Contagem, Estado de Minas Gerais.	Contagem,	2009.	p.	15-16.	Disponível	em:	https://www.contagem.mg.gov.br/

arquivos/comunicacao/atlascontagem.pdf.	Acesso	em:	19	dez.	2022.

TEXTO II

15ª edição do “Festival Gastronômico das Abóboras” é realizada em Contagem

[...]

O	Festival	Gastronômico	de	Abóboras	teve	início	em	2007,	com	o	objetivo	de	promover	o	protagonismo	da	população	
idosa.	Os	grupos	de	convivência	se	reuniam	nos	Centros	de	Referência	de	Assistência	Social	(CRAS),	para	desenvolver	
receitas	feitas	com	abóbora.
G1.	15ª	edição	do	‘Festival	Gastronômico	das	Abóboras’	é	realizada	em	Contagem.	G1.	Minas	Gerais.	Disponível	em:	https://g1.globo.

com/mg/minas-gerais/o-que-fazer-em-belo-horizonte/noticia/2022/08/26/15a-edicao-do-festival-gastronomico-das-aboboras-e-
realizada-em-contagem.ghtml.	Acesso	em:	28	ago.	2022.

Em	Contagem,	tem	se	tornado	tradição	a	realização	do	Festival	Gastronômico	das	Abóboras,	que	faz	referência

A) à	agricultura	familiar,	que,	com	o	cultivo	de	abóboras,	 incentiva	a	população	idosa	a	se	manter	ativa,	 tanto	na	
produção	quanto	na	cultura	do	município.

B) à	produção	agrícola	de	Contagem,	que	tem	no	cultivo	de	abóbora	um	produto	de	destaque	do	setor	econômico	
municipal.

C) a	um	dos	mitos	sobre	a	fundação	de	Contagem,	aludindo	à	região	como	sendo	um	dos	pontos	de	alimentação	de	
viajantes	que	se	dirigiam	para	a	região	de	mineração.

D)	 ao	cultivo	de	abóboras,	destinadas	à	alimentação	do	gado	que	vinha	da	Bahia	para	as	Minas,	já	que	Contagem	
se situava no Caminho Geral do Sertão.
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QUESTÃO 2

CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Cultura.	Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do Município de 
Contagem, Estado de Minas Gerais.	Contagem,	2009.	p.	22.	Disponível	em:	https://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/

atlascontagem.pdf.	Acesso	em:	19	dez.	2022.

No	momento	atual,	as	manifestações	afroculturais	no	município	de	Contagem	são	expressivas	e	têm	origem	

A) nas	características	econômicas	coloniais	da	região,	que	demandavam	o	trabalho	escravo.		
B) no	respeito	às	expressões	étnico-identitárias	definidas	pelo	Estatuto	da	Igualdade	Racial.	
C) nos	investimentos	públicos,	objetivando	projetar	a	cidade	no	cenário	cultural	nacional.
D)	 nos	dados	do	censo	de	2010/IBGE,	indicando	que	a	maioria	da	população	da	cidade	é	negra.

QUESTÃO 3

O	Questionário	Básico	da	pesquisa	conta	com	26	questões	e	investiga	as	principais	características	do	domicílio	e	dos	
moradores.	Além	disso,	uma	parcela	dos	domicílios	é	selecionada	para	responder	ao	questionário	da	Amostra,	que	conta	
com	77	questões.	A	investigação	nos	domicílios	selecionados,	efetuada	por	meio	do	Questionário	da	Amostra,	inclui,	além	
dos	quesitos	presentes	no	Questionário	Básico,	outros	mais	detalhados,	bem	como	quesitos	sobre	temas	específicos:	
características	 dos	 domicílios,	 identificação	 étnico-racial,	 nupcialidade,	 núcleo	 familiar,	 fecundidade,	 religião	 ou	 culto,	
deficiência,	migração	interna	ou	internacional,	educação,	deslocamento	para	estudo,	trabalho	e	rendimento,	deslocamento	
para	trabalho,	mortalidade	e	autismo.

IBGE. O que é.	Censo	Demográfico.	Disponível	em:	https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-2020-censo4.
html?=&t=o-que-e.	Acesso	em:	15	ago.	2022.

Assinale	a	alternativa	que	apresenta	característica(s)	do	Censo	2022:

A) As	informações	do	Censo	permitem	a	produção	de	retrato	geral	da	sociedade	brasileira,	o	que	pode	subsidiar	a	
produção	de	políticas	públicas	específicas.

B) Campanhas	de	divulgação	do	Censo	se	prestam	a	sensibilizar	os	cidadãos	a	receber	e	atender	aos	recenseadores,	
uma	vez	que	a	participação	é	facultativa.

C) Dado	o	tamanho	da	população	brasileira	e	a	dificuldade	de	acesso	a	determinadas	localidades	do	país,	o	Censo	
é	realizado	por	amostragem	simples.

D)	 Para	 garantir	 um	padrão	 único	 para	 a	 coleta	 de	 dados,	 todos	 os	 75	milhões	 de	 domicílios	 brasileiros	 devem	
responder	ao	mesmo	questionário.
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QUESTÃO 4

Os aditivos industriais usados para tornar os 
ultraprocessados	 mais	 palatáveis	 também	 os	 tornam	
mais	 baratos,	 práticos	 e	 acessíveis	 [...].	 “As	 pessoas	
mais	pobres	estão	comendo	comida	de	baixa	qualidade	
porque	é	mais	barato”,	diz	o	 [...]	ex-secretário	nacional	
de	Segurança	Alimentar	e	Nutricional.

[...]

Além	 das	 doenças	 crônicas	 relacionadas	 ao	 excesso	
de	 peso,	 muitas	 crianças	 com	 obesidade	 –	 incluindo	
os	níveis	mais	severos	–	não	escapam	da	desnutrição.	
Não	 porque	 elas	 não	 têm	 o	 que	 comer,	 mas	 porque	
as dietas baseadas majoritariamente em produtos 
ultraprocessados costumam ser pobres em nutrientes 
essenciais.	[...]
LICHOTTI,	Camille.	“Espoca-bucho”	com	salsicha,	receita	pra	

ficar	doente	de	comida.	Revista Piauí. Folha de S. Paulo.  
28	jul.	2022.	Disponível	em:	https://piaui.folha.uol.com.br/
espoca-bucho-salsicha-receita-ficar-doente-de-comida/.	 

Acesso	em:	2	ago.	2022.

A	reportagem	indica	o	quadro	de	saúde	de	crianças	no	
Brasil,	sugerindo	que

A) a	 alimentação	 à	 base	 de	 ultraprocessados	
pode estar relacionada ao quadro de obesidade  
entre	crianças.

B) a	obesidade	infantil,	se	por	um	lado	indica	sinais	
de	 doenças	 crônicas,	 por	 outro	 mostra	 que	 a	
desnutrição	nessa	faixa	etária	está	sob	controle.

C) a	 oferta	 de	 alimentos	 ultraprocessados	 é	 um	
meio	de	combate	à	fome,	já	que,	por	serem	mais	
baratos,	 são	 de	 fácil	 consumo	 pela	 população	
mais pobre.

D)	 os alimentos ultraprocessados mais baratos 
recebem	 recomendação	 médica	 por	 serem	
mais	 palatáveis,	 facilitando	 sua	 aceitação	 
por	crianças.	

QUESTÃO 5

Contagem	 possui	 muitos	 bens	 tombados	 que,	 ao	 se	
tornarem	 patrimônio	 oficial,	 recebem	 proteção	 jurídica	
especial,	considerando	a	sua	função	social.	Entre	esses	
bens	 materiais,	 está	 o	 prédio	 que	 foi	 construído	 na	
década	de	1950	para	abrigar	o	Seminário	São	José	da	
Ordem	dos	Carmelitas,	onde	atualmente	está	o(a)

A) Biblioteca	Pública	Municipal	Doutor	Edson	Diniz.
B) Casa	da	Cultura	Nair	Mendes	Moreira.
C) Prédio	Administrativo	da	Itaú.
D)	 Prefeitura	Municipal	de	Contagem.

QUESTÃO 6

Síndrome de burnout

Desde	 1º	 de	 janeiro,	 a	 síndrome	 passou	 a	 ser	
considerada	 doença	 ocupacional,	 após	 ser	 incluída	
na	 Classificação	 Internacional	 de	 Doenças	 (CID)	 da	
Organização	 Mundial	 da	 Saúde	 (OMS).	 Na	 prática,	
significa	que	os	acometidos	agora	possuem	os	mesmos	
direitos	 trabalhistas	 e	 previdenciários	 assegurados	 no	
caso	das	demais	doenças	relacionadas	ao	emprego.

SALES,	Amanda.	Síndrome	de	burnout	[...].	G1.	Distrito	
Federal.	DF,	14	ago.	2022.	Disponível	em:	l1nq.com/zzxMS.	

Acesso	em:	22	ago.	2022.

A	 classificação	 da	Síndrome	 de	 burnout	 como	 doença	
ocupacional	se	explica	porque

A) é	 uma	 doença	 resultante	 da	 instabilidade	 no	
emprego,	 em	 decorrência	 das	 medidas	 de	
isolamento social por causa da pandemia da 
Covid-19.

B) é	 uma	 enfermidade	 de	 natureza	 psicológica,	 
que	se	desenvolve	em	situações	de	esgotamento	
provocado em ambiente de trabalho.

C) é	 uma	 síndrome	de	mulheres	 que,	 submetidas	
à	 dupla	 jornada,	 comprovadamente,	 recebem	
menos que os homens para desempenhar as 
mesmas	funções.

D)	 é	 um	 mal	 que	 afeta	 pessoas	 em	 cargos	 de	
chefia	superior,	que	se	sentem	psicologicamente	
pressionadas	 para	 comandar	 grandes	 equipes	
de subordinados.

QUESTÃO 7

O	Centro	Industrial	de	Contagem,	CINCO,	foi	criado	com	
o	objetivo	de	expandir	o	parque	fabril	da	cidade.	

“O	 CINCO	 propiciaria	 ao	 município	 de	 Contagem	
participar	 ativamente	 da	 condução	 do	 seu	 processo	
de	 industrialização,	 papel	 até	 então	 representado	 pelo	
Estado.	[...]”	

CONTAGEM.	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Cultura.	
Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Cultural do 
Município de Contagem, Estado de Minas Gerais. 

Contagem,	2009.	p.	27.	Disponível	em:	https://www.contagem.
mg.gov.br/arquivos/comunicacao/atlascontagem.pdf.	 

Acesso	em:	19	dez.	2022.

A	criação	do	CINCO

A) atendeu	 aos	 reclames	 da	 população	 vizinha	 à	
Cidade	Industrial,	contrária	aos	altos	índices	de	
poluição	industrial.

B) deu	 a	 Contagem	 o	 status de maior centro 
industrial	do	estado,	com	o	PIB	majoritariamente	
proveniente	do	setor	secundário.

C) foi	 baseada	 na	 lógica	 urbana	 da	 planta	 do	
distrito	industrial	da	cidade	de	Camberra,	capital	 
da	Austrália.

D)	 resultou	 do	 interesse	 da	 expansão	 da	 área	
industrial	e	dos	benefícios	fiscais	proporcionados	
pela	criação	do	ICM.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 8

Segundo	 a	 Lei	 Orgânica,	 ao	 Município	 Contagem	
compete	 prover	 tudo	 quanto	 diga	 respeito	 ao	 seu	
peculiar	 interesse	 e	 ao	 bem-estar	 de	 sua	 população,	 
cabendo-lhe,	 privativamente,	 as	 seguintes	 atribuições,	
exceto:

A) Legislar	sobre	assuntos	de	interesse	local.
B) Regulamentar	as	disposições	e	o	uso	dos	bens	

públicos	de	uso	especial.
C) Criar	guarda	municipal	para	proteção	dos	bens,	

serviços	e	instalações	municipais.
D)	 Estabelecer	e	impor	penalidade	por	infração	de	

suas	leis	e	regulamentos.

QUESTÃO 9

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	as	regras	previstas	
na	 Lei	 Orgânica	 do	 Município	 de	 Contagem	 sobre	 a	
Câmara	Municipal	 e	 assinale	 com	V	 as	 verdadeiras	 e	
com	F	as	falsas.

	 		 )( A	 Câmara	 Municipal	 reunir-se-á	 em	 sessão	
ordinária,	 independentemente	 de	 convocação,	
no	período	de	1º	 de	 fevereiro	 a	 30	de	 junho	e	
de	1º	de	agosto	a	15	de	dezembro	de	cada	ano.

	 		 )( O	presidente	da	Câmara	participa	somente	nas	
votações	 secretas	 e,	 quando	 houver	 empate,	
nas	votações	públicas.

	 		 )( O	 secretário	 pode	 comparecer	 à	Câmara	 ou	 a	
qualquer	de	suas	Comissões,	por	sua	 iniciativa	
e	 após	 entendimento	 com	 a	Mesa,	 para	 expor	
assunto	de	relevância	de	sua	Secretaria.

	 		 )( É	assegurado	o	uso	da	palavra	a	representantes	
populares,	 na	 Tribuna	 da	 Câmara,	 durante	
as	 reuniões,	 na	 forma	 e	 nos	 casos	 definidos	 
pelo	Regimento.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 10

Segundo	o	artigo	57	do	Regimento	 Interno	da	Câmara	
Municipal	 de	 Contagem,	 não	 é	 uma	 modalidade	 de	
reunião prevista:

A) As	 extraordinárias,	 que	 se	 realizam	 em	 dia	 ou	
hora	diferentes	dos	fixados	para	as	ordinárias.

B) As	 especiais,	 que	 se	 realizam	 para	 a	 eleição	
da	Mesa	 ou	 para	 a	 exposição	 de	 assuntos	 de	
relevante	interesse	público.

C) As	comunitárias,	realizadas	em	bairros	e	distritos	
do	município,	com	caráter	oficial	e	ordinário.

D)	 As	solenes,	que	se	realizam	para	compromisso	
e	posse	dos	vereadores,	prefeito	e	vice-prefeito,	 
e	para	comemorações	ou	homenagens.

QUESTÃO 11

De	 acordo	 com	 o	 Regimento	 Interno	 da	 Câmara	
Municipal	de	Contagem,	à	Comissão	de	Administração	
e	Serviços	Públicos	compete	examinar	e	emitir	parecer	
sobre	a	seguinte	matéria:

A) Política	e	desenvolvimento	urbano-rural.
B) Programas	 governamentais	 de	 interesse	 

da mulher.

C) Aplicação	 de	 recursos	 destinados	 à	 área	 
da	saúde.

D)	 Política	de	desenvolvimento	científico,	pesquisa,	
difusão	e	capacitação	tecnológicas.

QUESTÃO 12

Com	 base	 nas	 regras	 previstas	 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 incorreta.

A) Por	motivo	de	crença	religiosa	ou	de	convicção	
filosófica	 ou	 política,	 nenhum	 servidor	 poderá	
ser	privado	de	quaisquer	de	seus	direitos,	sofrer	
discriminação	 em	 sua	 vida	 funcional,	 nem	 se	
eximir	do	cumprimento	de	seus	deveres.

B) O	plano	de	previdência	 social	 do	 servidor	 será	
custeado	 com	 produto	 da	 arrecadação	 de	
contribuições	sociais	obrigatórias	dos	servidores	
dos	poderes	do	município,	das	autarquias	e	das	
fundações	públicas.

C) O	 auxílio-natalidade	 é	 devido	 à	 servidora,	 
por	motivo	 de	 nascimento	 de	 filho,	 em	quantia	
equivalente	a	um	vencimento	mínimo	do	plano	
de	carreira,	salvo	no	caso	de	natimorto.

D)	 Em	caso	de	falecimento	de	servidor	em	serviço	
fora	 do	 local	 de	 trabalho,	 inclusive	 no	 exterior,	
as	despesas	de	transporte	do	corpo	correrão	à	
conta	 dos	 recursos	 do	município,	 autarquia	 ou	
fundação	pública.

QUESTÃO 13

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	 competência	 do	 Chefe	 da	
Escola	do	Legislativo

A) coordenar	a	capacitação	de	agentes	políticos	e	
servidores	 públicos	 em	 assuntos	 de	 interesse	
político-institucional.

B) realizar	ações	para	o	fortalecimento	da	cidadania.
C) promover atividades de pesquisa e estudos em 

temas	de	interesse	político-institucional.
D)	 gerenciar	o	acervo	e	promover	sua	conservação,	

higienização,	desinfecção	e	restauração.
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QUESTÃO 14

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 as	 penalidades	
previstas	 na	 Lei	 nº	 2.160/1990,	 que	 dispõe	 sobre	 o	
Estatuto	 dos	 Servidores	 Públicos	 do	 Município	 de	
Contagem	e	dá	outras	providências,	e	assinale	com	V	as	
verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

	 		 )( Advertência	e	destituição	de	cargo	em	comissão	
são tipos de penalidade disciplinares.

	 		 )( A	 suspensão	 será	 aplicada	 em	 caso	 de	
reincidência	das	faltas	punidas	com	advertência	
e	 de	 violação	 das	 demais	 proibições	 que	 não	
tipifiquem	 infração	 sujeita	 a	 penalidade	 de	
demissão,	não	podendo	exceder	a	120	dias.

	 		 )( A	 demissão	 poderá	 ser	 aplicada	 em	 caso	
de	 inassiduidade	 habitual,	 de	 improbidade	
administrativa	 ou	 de	 insubordinação	 grave	 em	
serviço.

	 		 )( Verificada	 em	 processo	 disciplinar	 acumulação	
proibida,	e	provada	a	boa	 fé,	o	servidor	optará	
por	um	dos	cargos.

Assinale	a	sequência	correta.

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

QUESTÃO 15

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 as	 regras	
previstas	 na	 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,	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	
com	F	as	falsas.

	 		 )( A	Presidência	da	Mesa	Diretora	é	gestora	legal	
dos	serviços	administrativos	da	Câmara.

	 		 )( Compõe	 a	 Procuradoria	 da	 Câmara	
a	 Procuradoria-Geral	 do	 Legislativo,	
formada	 pelo	 Procurador-Geral,	 
pelo Procurador Adjunto e pelos Procuradores 
Legislativos.

	 		 )( O	Procon	Câmara	integra	o	Sistema	Nacional	de	
Defesa	do	Consumidor	–	SNDC.

	 		 )( Os	 Gabinetes	 Legislativos	 exercerão	 as	
atividades	atinentes	aos	serviços	parlamentares	
internos	e	externos	sob	a	direção	do	Vereador.

Assinale	a	sequência	correta.

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

DIREITO ADMINISTRATIVO

QUESTÃO 16

A	 Administração	 Pública	 Direta	 é a que compete  
aos	órgãos

A) da hierarquia superior do Estado.

B) das	pessoas	de	direito	público.
C) de quaisquer dos Poderes do Estado.

D)	 do	Poder	Executivo,	apenas.

QUESTÃO 17

O	 instrumento	 pelo	 qual	 são	 constituídas	 e	 reguladas	
as	 obrigações	 de	 um	 ente	 da	 Federação	 para	 com	
outro	 ente	 da	 Federação,	 no	 âmbito	 da	 prestação	 de	
serviços	 públicos	 por	 meio	 de	 cooperação	 federativa,	
denomina-se

A) consórcio	público.
B) contrato	de	gestão.
C) contrato	de	programa.
D)	 termo de parceria.

QUESTÃO 18

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	o	procedimento	de	
manifestação	 de	 interesse	 social,	 previsto	 nas	 normas	
gerais	 relativas	 às	 parcerias	 entre	 a	 Administração	
Pública	e	as	organizações	da	sociedade	civil.

I. Por	meio	do	procedimento	de	manifestação	de	
interesse	social,	as	organizações	da	sociedade	
civil,	 movimentos	 sociais	 e	 cidadãos	 podem	
apresentar	 ao	 poder	 público	 propostas	 de	
realização	 de	 chamamento	 público	 objetivando	
a	celebração	de	parceria.

II. A	 Administração	 Pública	 goza	 de	
discricionariedade	 para	 decidir-se	 pela	
realização,	 ou	 não,	 do	 procedimento	 de	
manifestação	de	interesse	social.

III. O	 legislador	 estadual	 ou	 municipal	 pode	
condicionar	 a	 realização	 de	 chamamento	
público	 ou	 a	 celebração	 de	 parceria	 à	 prévia	
realização	de	procedimento	de	manifestação	de	 
interesse social.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	II,	apenas.
B) I	e	III,	apenas.
C) II	e	III,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 19

O atributo pelo qual um ato administrativo pode 
unilateralmente	 criar	 obrigações	 para	 os	 seus	
destinatários	denomina-se

A) autoexecutoriedade.
B) exigibilidade.
C) imperatividade.

D)	 presunção	de	legalidade.
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QUESTÃO 20

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	recurso,	tendo	em	
vista	a	lei	federal	de	processo	administrativo:

I. Das	 decisões	 administrativas	 cabe	 recurso,	 
em	face	de	razões	de	legalidade	e	de	mérito.

II. Salvo	 disposição	 legal	 em	 contrário,	 o	 recurso	
não	tem	efeito	suspensivo.

III. Interposto	 o	 recurso,	 o	 órgão	 competente	
para	 dele	 conhecer	 deverá	 intimar	 os	 demais	
interessados	para	que	apresentem	alegações.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	II,	apenas.
B) I	e	III,	apenas.
C) II	e	III,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 21

Conforme	 a	 nova	 Lei	 de	 Licitações	 e	 Contratos	
Administrativos	(Lei	nº	14.133,	de	01	de	abril	de	2021),	
a	respeito	de	contratação	que	tenha	por	objeto	bens	ou	
serviços	especiais,	é	incorreto	afirmar:

A) A	respectiva	 licitação	deverá	ser	conduzida	por	
comissão	de	contratação.

B) Poderá	ser	realizada	sob	regime	de	contratação	
integrada.

C) Poderá	ser	realizada	sob	regime	de	contratação	
semi-integrada.

D)	 O	critério	de	 julgamento	da	 respectiva	 licitação	
poderá	ser	o	menor	preço.

QUESTÃO 22

Conforme	 a	 nova	 Lei	 de	 Licitações	 e	 Contratos	
Administrativos	 (Lei	nº	14.133,	de	01	de	abril	de	2021),	 
a	forma	de	manutenção	do	equilíbrio	econômico-financeiro	
específica	 para	 contratos	 cujo	 objeto	 sejam	 serviços	
contínuos	com	regime	de	dedicação	exclusiva	de	mão	de	
obra	ou	predominância	de	mão	de	obra	denomina-se

A) aditamento.

B) reajustamento em sentido estrito.

C) repactuação.
D)	 revisão.

QUESTÃO 23

Na	hipótese	de	extinção	de	cargo	público	ou	declaração	
de	 sua	 desnecessidade,	 ficará	 em	 disponibilidade,	 
até	 ser	 aproveitado	 em	 outro	 cargo,	 o	 servidor	 
público	que	

A) for	ocupante	de	cargo	de	provimento	efetivo.
B) for	ocupante	de	cargo	de	regime	estatutário.
C) tiver	adquirido	estabilidade	no	serviço	público.
D)	 tiver	ingressado	mediante	concurso	público.

QUESTÃO 24

Analise	a	seguinte	conceituação	de	Maria	Sylvia	Zanella	
Di	Pietro:	

“Ato	 administrativo	 unilateral,	 discricionário	 e	 precário,	
gratuito	ou	oneroso,	pelo	qual	a	Administração	Pública	
faculta	a	utilização	privativa	de	bem	público,	para	fins	de	
interesse	público”.

Esse	conceito	refere-se	à

A) autorização	de	uso.
B) concessão de uso.

C) concessão de direito real de uso.

D)	 permissão de uso.

QUESTÃO 25

A	respeito	dos	 juros	em	processos	de	desapropriação,	 
é	incorreto	afirmar:

A) Os	 juros	 compensatórios	 são	 devidos	 desde	 a	
antecipada imissão de posse.

B) Os	 juros	 compensatórios	 são	 devidos	 na	
desapropriação	indireta.

C) Os	 juros	moratórios	 não	 são	 acumuláveis	 com	
os	juros	compensatórios.

D)	 Os	 juros	 moratórios	 são	 devidos	 se	 houver	
demora	no	pagamento	da	indenização.

QUESTÃO 26

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir,	 referentes	 ao	
entendimento	 firmado	 pelo	 Supremo	 Tribunal	 Federal,	
em	sede	de	repercussão	geral,	sobre	a	ação	judicial	por	
danos	causados	por	agente	público.

I. A	ação	deve	ser	ajuizada	contra	o	Estado	ou	a	
pessoa	jurídica	de	direito	privado	prestadora	de	
serviço	público.

II. O	agente	público	autor	do	ato	é	parte	 ilegítima	
para	a	ação.

III. É	 assegurado	 o	 direito	 de	 regresso	 contra	 o	
responsável,	nos	casos	de	dolo	ou	culpa.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	II,	apenas.
B) I	e	III,	apenas.
C) II	e	III,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 27

Em	 determinado	 órgão	 da	 Administração	 Pública,	 
um	agente	público	delegou	a	outro	o	exercício	de	certa	
competência.	No	exercício	da	delegação,	foi	praticado	ato	
suscetível	de	impugnação	por	mandado	de	segurança.	

Nesse	caso,	contra	quem	cabe	a	propositura	do	mandado	
de	segurança?

A) Contra	o	delegante,	apenas.
B) Contra	o	delegatário,	apenas.
C) Contra	o	delegante	e	o	delegatário.
D)	 Contra	 o	 superior	 hierárquico	 do	 delegante	 e	 

do	delegatário.
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QUESTÃO 28

Com	 base	 na	 interpretação	 fixada	 pelo	 Supremo	
Tribunal	 Federal,	 relativa	 à	 aplicabilidade	 das	 normas	
sobre	 improbidade	 administrativa,	 objeto	 da	 Lei	 nº	
14.230/2021,	é	correto	afirmar:

A) É	irretroativa	a	revogação	da	modalidade	culposa	
do	ato	de	improbidade	administrativa,	mas	não	o	
novo	regime	prescricional.

B) É	 irretroativo	 o	 novo	 regime	 prescricional,	 
mas	não	a	revogação	da	modalidade	culposa	do	
ato de improbidade administrativa.

C) São	 irretroativos	 a	 revogação	 da	 modalidade	
culposa do ato de improbidade administrativa e 
o	novo	regime	prescricional.

D)	 São	 retroativos	 a	 revogação	 da	 modalidade	
culposa do ato de improbidade administrativa e 
o	novo	regime	prescricional.

QUESTÃO 29

Conforme	jurisprudência	sumulada	do	Supremo	Tribunal	
Federal,	 fica	 caracterizada	 a	 prática	 inconstitucional	
do	 nepotismo	 se	 a	 autoridade	nomeante	 designa	para	
cargo	em	comissão,	ou	de	confiança,	o	parente

A) apenas	em	linha	reta	ou	colateral,	até	o	segundo	
grau,	inclusive.

B) apenas	em	linha	reta	ou	colateral,	até	o	terceiro	
grau,	inclusive.

C) em	 linha	 reta,	 colateral	 ou	 por	 afinidade,	 até	 o	
segundo	grau,	inclusive.

D)	 em	 linha	 reta,	 colateral	 ou	 por	 afinidade,	 até	 o	
terceiro	grau,	inclusive.

QUESTÃO 30

Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 a	 finalidade	 para	
a	 qual	 não	 podem	 ser	 aplicados,	 pelo	 poder	 público	
municipal,	os	recursos	auferidos	com	a	outorga	onerosa	
do direito de construir:

A) Criação	de	unidades	de	conservação.
B) Finalidades	 de	 interesse	 social	 em	 geral	

definidas	no	plano	diretor.
C) Ordenamento	 e	 direcionamento	 da	 expansão	

urbana.

D)	 Regularização	fundiária.

DIREITO CONSTITUCIONAL

QUESTÃO 31

Compete	exclusiva	e	privativamente	à	União,	exceto:

A) Legislar	sobre	registros	públicos,	processo	penal	
e transporte.

B) Legislar	sobre	recursos	minerais	e	organização	
da	Defensoria	Pública	do	Distrito	Federal.

C) Legislar	sobre	populações	indígenas,	sistema	de	
consórcios	e	sorteios	e	sobre	Defensoria	Pública	
dos	Territórios.

D)	 Legislar	 sobre	 transporte,	 Seguridade	 Social,	
jazidas,	 minas	 e	 outros	 recursos	 minerais	 e	
metalurgia.

QUESTÃO 32

Com	 relação	 à	 competência	 exclusiva	 do	 Congresso	
Nacional,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A) Compete	 exclusivamente	 ao	 Congresso	
Nacional	escolher	2/3	(dois	terços)	dos	membros	
do Tribunal de Contas da União.

B) Compete	 exclusivamente	 ao	 Congresso	
Nacional	 processar	 e	 julgar,	 nos	 crimes	 de	
responsabilidade,	o	comandante	da	marinha.

C) Compete	 ao	 Congresso	 Nacional	 aprovar	 as	
iniciativas	 do	 Poder	 Executivo	 referentes	 às 
atividades nucleares.

D)	 Compete	 ao	 Congresso	 Nacional	 aprovar	
previamente	a	alienação	ou	concessão	de	terras	
públicas	com	áreas	superiores	a	2.500	hectares.

QUESTÃO 33

Com	relação	à	ação	popular,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A) A	 sentença	 procedente	 da	 ação	 popular	 está	
sujeita	 ao	 reexame	 necessário,	 aplicando-se	 o	
artigo	496	do	Código	de	Processo	Civil.

B) A	 sentença	 que	 concluir	 pela	 carência	 ou	 pela	
improcedência	 da	 ação	 está	 sujeita	 ao	 duplo	
grau	de	jurisdição,	não	produzindo	efeito,	senão	
depois	de	confirmada	pelo	Tribunal;	da	que	julgar	
a	ação	procedente	caberá	apelação,	com	efeito	
suspensivo. 

C) O	 prazo	 prescricional	 da	 ação	 prevista	 na	 
Lei	nº	4717/65	é	de	5	(cinco)	anos.

D)	 Na	 ação	 popular,	 o	 prazo	 para	 a	 contestação	
será	de	20	(vinte)	dias,	comum	a	todos	os	réus,	
sendo	possível	a	prorrogação	do	prazo	por	mais	
20	 (vinte)	 dias	 a	 requerimento	 do	 interessado,	 
se	 particularmente	 difícil	 for	 a	 produção	 de	 
prova documental.

QUESTÃO 34

Quanto	 ao	 que	 toca	 o	 Sistema	 Tributário	 Nacional,	 
por	força	do	texto	constitucional,	impõem-se	normatização	
mediante	 Lei	 Complementar	 para	 regulamentação	 de	
certos	pontos	e	institutos	de	Direito	Tributário.	

São	imposições	constitucionais,	exceto:	

A) Dispor	 sobre	 conflitos	 de	 competência,	 
em	matéria	tributária,	entre	a	União,	os	Estados,	 
o	Distrito	Federal	e	os	Territórios,	e	os	Municípios.

B) Estabelecer	 normas	 gerais	 em	 matéria	 de	
legislação	 tributária,	 especialmente,	 sobre	
definição	 de	 tributos	 e	 de	 suas	 espécies,	 
bem	 como,	 em	 relação	 aos	 impostos	
discriminados	 na	 Constituição,	 a	 dos	 seus	
respectivos	 fatos	 geradores,	 bases	 de	 cálculo	 
e contribuintes.

C) Regular	 as	 limitações	 constitucionais	 ao	 poder	
de tributar.

D)	 Definir	tratamento	diferenciado	e	favorecido	para	
as	 sociedades	 cooperativas,	 inclusive	 regimes	
especiais	 ou	 simplificados	 no	 caso	 do	 imposto	
previsto	no	art.	155,	II,	das	contribuições	previstas	
no	art.	195,	I	e	§	12	e	§	13,	e	da	contribuição	a	
que	se	refere	o	art.	239,	todos	da	CRFB/1988.
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QUESTÃO 35

Com	 relação	 ao	 instituto	 do	 habeas corpus	 e,	 ainda,	 
ao entendimento sumulado do Supremo Tribunal 
Federal,	analise	os	itens	a	seguir.		

I. O	 assistente	 do	 Ministério	 Público	 não	 pode	
recorrer,	 extraordinariamente,	 da	 decisão	
concessiva de habeas corpus e o prazo do 
recurso	ordinário	para	o	STF,	em	habeas corpus 
é	 de	 5	 (cinco)	 dias,	 bem	 como	 a	 sentença	 de	
primeira	instância	concessiva	de	habeas corpus,	
em caso de crime praticado em detrimento de 
bens,	 serviços	 ou	 interesses	 da	 União,	 está	
sujeita a recurso ex officio.

II. É	 nulo	 o	 julgamento	 de	 recurso	 criminal,	 na	
segunda	 instância,	 sem	 prévia	 intimação	 ou	
publicação	 da	 pauta,	 salvo	 em	habeas corpus,	
bem como não cabe habeas corpus	 quando	 já	
extinta	a	pena	privativa	de	liberdade;	da	mesma	
forma,	não	cabe	habeas corpus	 originário	para	
o	 tribunal	 pleno	 de	 decisão	 de	 turma,	 ou	 do	
plenário,	proferida	em	habeas corpus.

III. Não	 compete	 ao	 STF	 conhecer	 de	 habeas 

corpus	impetrando	contra	decisão	do	relator	que,	
em habeas corpus	requerido	a	Tribunal	Superior,	
indefere	a	liminar	e	não	cabe,	também,	habeas 

corpus	 contra	 decisão	 condenatória	 a	 pena	 de	
multa	ou,	ainda,	relativo	a	processo	em	curso	por	
infração	 penal	 a	 que	 a	 pena	 pecuniária	 seja	 a	
única	cominada.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns)

A) I	e	III,	apenas
B) III,	apenas.
C) II,	apenas
D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 36

Nos	 termos	 dispostos	 pela	 Constituição	 Federal,	 
as	 ações	 e	 serviços	 públicos	 de	 saúde	 integram	 uma	
rede	 regionalizada	 e	 hierarquizada	 e	 constituem	 um	
sistema	único,	organizado	de	acordo	com	as	diretrizes	
a	seguir,	exceto:	

A) Atendimento	 integral,	 com	 prioridade	 para	
as	 atividades	 preventivas,	 sem	 prejuízo	 dos	
serviços	assistenciais.

B) Participação	da	comunidade.
C) Descentralização,	 com	 direção	 única	 em	 cada	

esfera	de	governo.
D)	 Financiamento tripartite.

QUESTÃO 37

Com	 relação	 à	 hierarquia	 das	 normas	 jurídicas	 e	
considerando	 que	 no	 ano	 de	 2010	 o	 Congresso	
Nacional	 aprovou,	 por	 meio	 de	 Decreto	 Legislativo,	 
a	Convenção	Internacional	sobre	os	Direitos	das	Pessoas	
com	Deficiência,	e	que	essa	convenção	já	foi	aprovada	
com	 observância	 do	 estabelecido	 no	 artigo	 5º,	 §	 3º,	 
da	CRFB/1988,	é	correto	afirmar	que	a	norma	ingressou	
na	ordem	jurídica	interna	como

A) lei	federal	ordinária.
B) lei complementar.

C) emenda constitucional.

D)	 status	supralegal.

QUESTÃO 38

Ao	 tratar	 dos	 direitos	 e	 garantias	 fundamentais,	
a	 Constituição	 dispõe	 sobre	 o	 direito	 de	 reunião,	
assegurando	que	todos	podem	reunir-se	em	local	aberto	
ao	público,	mas	impõe	algumas	condições	para	que	se	
exerça	tal	direito.	

Com	relação	às	condições	impostas	pela	Carta	Magna,	
assinale a alternativa incorreta.

A) A reunião não deve inviabilizar outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local.

B) A reunião deve ser autorizada pela autoridade 
competente.

C) Os participantes não podem portar armas.

D)	 Os participantes devem realizar aviso prévio para 
realização	de	reunião	à	autoridade	competente.

QUESTÃO 39

Com	relação	aos	denominados remédios constitucionais 
previstos	na	CRFB/1988,	assinale	a	alternativa	correta.

A) O habeas data pode ser impetrado ainda que 
não	haja	uma	negativa	administrativa	em	relação	
ao	 acesso	 a	 informações	 pessoais	 solicitadas	
pelo interessado.

B) A	ação	popular	pode	ser	 impetrada	por	pessoa	
jurídica.

C) O	particular	pode	figurar	no	polo	passivo	da	ação	
de habeas corpus.

D)	 O	mandado	 de	 segurança	 pode,	 somente,	 ser	
impetrado	 quando	 as	 questões	 jurídicas	 forem	
incontroversas.
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QUESTÃO 40

Quanto	 aos	 conceitos,	 elementos	 e	 classificações	 das	
constituições,	assinale	a	alternativa	correta.

A) O	princípio	 interpretativo	da	correção	funcional,	
derivado	 do	 cânone	 hermenêutica	 da	 unidade	
da	constituição,	autoriza	o	intérprete	máximo	da	
constituição,	 quando	 necessário,	 a	 interpretar	
seus dispositivos de maneira tal que altere 
o	 esquema	 organizatório-funcional	 nela	
estabelecido.

B) Quanto	 à	 estabilidade,	 a	 constituição	 flexível	
não	se	compatibiliza	com	a	forma	escrita,	ainda	
que	seu	eventual	texto	admitisse	livre	alteração	
do	 conteúdo	 por	 meio	 de	 processo	 legislativo	
ordinário.

C) O	 método	 hermenêutico-concretizador	 de	
interpretação	 constitucional	 embasa-se	
na	 técnica	 do	 pensamento	 problemático,	 
que consiste em interpretar a norma constitucional 
a partir do caso concreto.

D)	 Quanto	 aos	 elementos,	 o	Ato	 das	 Disposições	
Constitucionais	 e	 Transitórias	 configura	 um	
exemplo	de	elemento	formal	de	aplicabilidade	da	
CRFB/1988.

QUESTÃO 41

A	 respeito	 da	 organização	 político-administrativa	 do	
Estado	brasileiro,	assinale	a	alternativa	correta.	

A) Os	 órgãos	 da	 administração	 direta	 da	 União,	
tanto	quanto	os	estados,	o	DF	e	os	municípios,	
têm	 assegurado	 o	 direito	 de,	 nos	 termos	 da	
lei,	 participar	 no	 resultado	 da	 exploração	 de	
petróleo	 ou	 gás	 natural,	 de	 recursos	 hídricos	
para	 fins	 de	 geração	 de	 energia	 elétrica	 e	 de	
outros recursos minerais em seus respectivos 
territórios,	plataforma	continental,	mar	 territorial	
ou	zona	econômica	exclusiva,	ou	compensação	
financeira	por	essa	exploração.

B) Depende	 de	 aprovação	 da	 população	
diretamente	 interessada,	 mediante	 referendo,	
e	 das	 assembleias	 legislativas	 envolvidas,	
mediante	 a	 edição	 de	 leis	 complementares,	
a possibilidade de um estado se incorporar a 
outro,	 subdividir-se	 ou	 desmembrar-se	 para	 se	
anexar	a	outro,	ou	formar	novo	estado.

C) Os	 municípios	 podem	 criar,	 no	 exercício	
de	 sua	 capacidade	 de	 auto-organização,	 
nas	 respectivas	 leis	 orgânicas,	 imunidades	
formais	em	relação	aos	vereadores.

D)	 Como	 os	municípios	 recém-criados	 devem	 ser	
imediatamente	instalados,	revela-se	possível	na	
ordem	 constitucional	 a	 realização	 de	 eleições	
extemporâneas	para	tal	finalidade.

QUESTÃO 42

Considerando	a	hermenêutica	constitucional,	com	base	
na	doutrina	de	referência,	assinale	a	alternativa	correta.	

A) A	 norma	 constitucional	 de	 eficácia	 contida	
incide direta e imediatamente sobre a matéria 
respectiva.

B) De	 acordo	 com	 o	 método	 científico-espiritual,	
deve-se	priorizar	a	concretização	em	detrimento	
da	 interpretação,	 que	 é	 apenas	 uma	 etapa	 da	
concretização,	 visto	 que	 é	 impossível	 isolar	 a	
norma da realidade.

C) A	 norma	 constitucional	 de	 eficácia	 plena	 tem	
aplicação	direta	e	imediata,	mas	não	integral.

D)	 No	método	 hermenêutico-concretizador,	 há	 um	
pensar	 problemático,	 dando-se	 preferência	 à	
discussão	dos	problemas,	 já	que	a	abertura	do	
texto	constitucional	 inviabilizaria	a	possibilidade	
de	dedução	subsuntiva.

QUESTÃO 43

A	 CRFB/1988,	 no	 título	 I,	 capítulo	 II,	 que	 trata	 sobre	
os	 direitos	 sociais,	 estabeleceu	 um	 rol	 de	 direitos	 e	
garantias	aos	trabalhadores.	

Com	relação	aos	direitos,	deveres	e	garantias	previstos	
na	Constituição,	assinale	a	alternativa	correta.

A) O	direito	de	greve	é	assegurado	aos	trabalhadores	
da	 iniciativa	 privada	 e	 aos	 servidores	 públicos	
civis	 e	 militares,	 sendo	 de	 sua	 competência	
decidir	sobre	a	oportunidade	de	exercê-lo.

B) A	 CRFB/1988	 não	 previu	 a	 aposentadoria	
como direito social dos trabalhadores rurais  
e domésticos.

C) A	 observância	 dos	 direitos	 sociais	 dos	
trabalhadores não se inclui entre os requisitos 
para	 o	 cumprimento	 da	 função	 social	 da	
propriedade rural.

D)	 O	 direito	 à	 segurança	 no	 emprego,	 previsto	
constitucionalmente,	inclui	a	proteção	da	relação	
de	 emprego	 contra	 a	 despedida	 arbitrária	 ou	
sem	justa	causa,	a	indenização	compensatória,	
o	seguro-desemprego,	em	caso	de	desemprego	
involuntário,	 e	 o	 fundo	 de	 garantia	 por	 tempo	 
de	serviço.
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QUESTÃO 44

Considerando	 as	 disposições	 constitucionais	 sobre	
nacionalidade e cidadania e considerando o disposto 
na	 CRFB/1988	 e	 a	 jurisprudência	 do	 STF,	 assinale	 a	
alternativa correta.

A) Participam	 do	 Conselho	 da	 República	 seis	
cidadãos	 brasileiros,	 com	mais	 de	 30	 anos	 de	
idade,	sendo	dois	nomeados	pelo	presidente	da	
República,	 dois	 eleitos	 pelo	 Senado	 Federal	 e	
dois	eleitos	pela	Câmara	dos	Deputados,	todos	
com mandato de dois anos.

B) Os	cargos	de	oficial	 das	Forças	Armadas	e	de	
ministro	da	Defesa	não	podem	ser	ocupados	por	
brasileiros naturalizados.

C) Italiano naturalizado brasileiro pode ser titular 
de	qualquer	ministério,	mas	não	pode	eleger-se	
presidente	ou	vice-presidente	da	República.

D)	 Ucraniano naturalizado brasileiro pode ser 
presidente do Senado Federal.

QUESTÃO 45

Com	relação	às	disposições	constitucionais	sobre	Poder	
Judiciário	e	às	 funções	essenciais	à	 justiça,	assinale	a	
alternativa correta.

A) Ao realizarem o controle abstrato de 
constitucionalidade,	 os	 tribunais	 de	 justiça	 dos	
estados podem analisar leis ou atos normativos 
municipais	em	face	da	CF	ou	das	constituições	
estaduais.

B) As	 disputas	 que	 envolvem	 direitos	 indígenas	
à	 reserva	 no	 território	 de	 um	 único	 estado	
se	 inserem	 entre	 as	 competências	 da	 justiça	
estadual.

C) É	 da	 competência	 dos	 juízes	 federais	 o	
julgamento	 dos	 crimes	 cometidos	 a	 bordo	 de	
avião,	 ainda	 que	 se	 trate	 de	 voo	 doméstico,	
ressalvados os crimes militares.

D)	 Os ministros de Estado e os membros do 
Conselho	 Nacional	 do	 Ministério	 Público	 são	
processados	 e	 julgados	 originariamente	 pelo	
STF nos crimes de responsabilidade.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

QUESTÃO 46

Acerca	 da	 atuação	 do	 Poder	 Legislativo	 em	 juízo,	 
é correto	afirmar:

A) Em	circunstâncias	especiais,	o	Poder	Legislativo	
pode	 se	 fazer	 presente	 em	 juízo	 por	 sua	
Procuradoria-Geral,	 Consultoria-Geral	 ou	
Advocacia-Geral,	na	defesa	de	seus	 interesses	
institucionais,	apesar	de	não	deter	personalidade	
jurídica	 própria,	 por	 ser	 órgão	 da	 União,	 
dos	 Estados,	 do	 Distrito	 Federal	 ou	 dos	
Municípios.

B) A	 falta	 de	 personalidade	 jurídica	 conduz	
necessariamente	 à	 ausência	 de	 capacidade	
de	 estar	 em	 juízo	 do	 Poder	 Legislativo	 e	
à	 falta	 de	 capacidade	 postulatória	 de	 sua	 
Procuradoria-Geral,	 Consultoria-Geral	 ou	
Advocacia Geral.

C) Os	 Poderes	 Legislativos	 não	 possuem	
personalidade	 judiciária	 para	 prestar	
informações	em	Mandado	de	Segurança	e	para	
atuarem	 na	 defesa	 da	 constitucionalidade	 de	
dispositivos	questionados	por	ações	de	controle	
de constitucionalidade.

D)	 O	 Superior	 Tribunal	 de	 Justiça,	 ao	 interpretar	
a	 legislação	 infraconstitucional,	 consagrou	 o	
entendimento	de	que	as	câmaras	municipais	são	
órgãos	 autônomos,	 carentes	 de	 personalidade	
jurídica	 e,	 portanto,	 sem	 capacidade	 judiciária	
para	 a	 defesa	 em	 juízo	 de	 seus	 interesses	
institucionais	 próprios	 e	 atrelados	 à	 sua	
independência	e	seu	funcionamento.

QUESTÃO 47

Sobre	os	limites	e	a	extensão	da	personalidade	judiciária	
dos	Poderes	Legislativos,	é	incorreto	afirmar:

A) A	 atuação	 dos	 Poderes	 Legislativos	 em	 juízo	
é	 limitada,	 sendo	 vedada	 a	 em	 relações		
processuais que tenham repercussão meramente 
patrimonial.

B) Existe	 um	 rol	 taxativo	 que	 demonstra	 quais	
são	 os	 âmbitos	 que	 podem	 ser	 afetados	 pelos	
seus	 denominados	 interesses	 e	 prerrogativas	
institucionais.

C) Os	 Poderes	 Legislativos	 possuem	 legitimidade	
judiciária	para	estar	em	juízo,	em	nome	próprio,	
na	 defesa	 de	 sua	 autonomia	 e	 independência	
funcional,	orçamentária	e	financeira	ou	de	seus	
direitos	 ou	 prerrogativas	 institucionais,	 mesmo	
em	casos	em	que	não	haja	conflito	com	outros	
órgãos	públicos.

D)	 Em	casos	de	conflito	do	Poder	Legislativo	com	
outros	 Poderes	 ou	 outros	 órgãos	 estatais,	
aquele	 terá	 legitimidade	 judiciária	 para	 ser	
parte	 em	 juízo,	 por	 sua	 Procuradoria-Geral,	 
Consultoria-Geral	ou	Advocacia	Geral,	na	defesa	
de	sua	autonomia	e	independência	funcional.
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QUESTÃO 48

Tendo	 em	 vista	 as	 disposições	 trazidas	 na	 
Lei	 nº	 13.105/2015	 (Código	 de	 Processo	 Civil)	 e,	
também,	o	entendimento	do	Superior	Tribunal	de	Justiça	
(STJ)	sobre	o	instituto	da	remessa	necessária,	é	possível	
afirmar	que	estão	sujeitas	ao	duplo	grau	de	 jurisdição,	
não	 produzindo	 efeito	 senão	 depois	 de	 confirmada	 
pelo tribunal

A) as	 decisões	 interlocutórias	 proferidas	 contra	
a	 União,	 os	 Estados,	 o	 Distrito	 Federal,	 
os	Municípios	 e	 suas	 respectivas	 autarquias	 e	
fundações	de	direito	público.

B) as	sentenças	que	julgarem	procedentes,	apenas	
no	todo,	os	embargos	à	execução	fiscal.

C) as	 sentenças	 cujo	 valor	 da	 condenação,	
do	 proveito,	 do	 benefício	 ou	 da	 vantagem	
econômica	 em	 discussão	 for	 de	 valor	 certo	 e	
líquido	inferior	100	(cem)	salários-mínimos	para	
todos	os	Municípios	e	 respectivas	autarquias	e	
fundações	de	direito	público.

D)	 as	 sentenças	 proferidas	 contra	 a	 União,	 
os	Estados,	o	Distrito	Federal,	os	Municípios	e	
as	respectivas	autarquias	e	fundações	de	direito	
público,	quando	não	for	possível	precisar,	desde	
logo,	o	valor	da	condenação.

QUESTÃO 49

Segundo	 a	 Lei	 nº	 13.105/2015	 (Código	 de	 Processo	
Civil),	contra	os	despachos	do	juiz	será	cabível

A) agravo	de	instrumento.
B) apelação.
C) embargos	de	declaração	com	efeitos	infringentes.
D)	 nenhum recurso.

QUESTÃO 50

Sobre	a	execução	contra	a	Fazenda	Pública,	é	correto	
afirmar:

A) O	 STJ	 possui	 entendimento	 sumulado	 no	
sentido	do	não	cabimento	de	execução	por	título	
extrajudicial	contra	a	Fazenda	Pública.

B) Quando	 fundada	 em	 título	 executivo	 judicial,	 
a	Fazenda	será	citada	para	opor	embargos	em	
trinta dias.

C) A	Fazenda	Pública	será	intimada	na	pessoa	de	
seu	 representante	 judicial,	 por	 carga,	 remessa	
ou	meio	eletrônico,	para,	querendo,	no	prazo	de	
30	(trinta)	dias	e	nos	próprios	autos,	impugnar	a	
execução.

D)	 Havendo	 condenação	 em	 quantia	 certa	 e	 não	
ocorrendo	 pagamento	 voluntário	 no	 prazo	 de	
15	 (quinze)	 dias,	 o	 débito	 será	 acrescido	 de	
multa	de	dez	por	cento,	sendo	tal	multa	também	
aplicável	à	Fazenda	Pública,	como	disposto	pelo	
artigo	534,	§	2º,	do	Código	de	Processo	Civil.

QUESTÃO 51

Acerca	 do	 instituto	 da	 tutela	 provisória,	 assinale	 a	
alternativa incorreta.

A) Nos	casos	em	que	a	urgência	for	contemporânea	
à	propositura	da	ação,	a	petição	inicial	pode	se	
limitar ao requerimento da tutela antecipada 
e	 à	 indicação	 do	 pedido	 de	 tutela	 final,	 com	 a	
exposição	da	lide,	do	direito	que	se	busca	realizar	
e	do	perigo	de	dano	ou	do	risco	ao	resultado	útil	
do processo.

B) A	 tutela	 de	 urgência	 poderá	 ser	 deferida	 e	
efetivada	contra	o	poder	público	antes	do	trânsito	
em	julgado	do	processo.

C) Se	 antes	 do	 trânsito	 em	 julgado	 ocorrer	 a	
estabilização	 da	 tutela	 antecipada	 requerida	
contra	 a	 fazenda	 pública,	 decorrente	 da	 não	
interposição	de	 recurso	pelo	ente	público,	 será	
possível	a	imediata	expedição	de	precatório.

D)	 O	 indeferimento	 da	 tutela	 cautelar	 obsta	 a	
formulação	do	pedido	principal	quando	o	motivo	
do	 indeferimento	 for	 o	 reconhecimento	 de	
decadência	ou	de	prescrição.

QUESTÃO 52

Com	base	no	disposto	na	Lei	nº	13.105/2015	(Código	de	
Processo	Civil),	 na	 legislação	extravagante	aplicável	 e	
na	jurisprudência	firmada	pelo	Supremo	Tribunal	Federal	
e	pelo	Superior	Tribunal	de	Justiça,	é	correto	afirmar:

A) Poderá	 o	 juiz	 conceder	 mandado	 liminar	 em	
ação	 civil	 pública,	 desde	 que	 com	 justificação	
prévia,	em	decisão	sujeita	a	agravo.

B) A suspensão da liminar em mandado de 
segurança,	 salvo	 determinação	 em	 contrário	
da	decisão	que	a	deferir,	vigorará	até	o	trânsito	
em	 julgado	da	decisão	definitiva	de	 concessão	
da	 segurança	 ou,	 havendo	 recurso,	 até	 a	 sua	
manutenção	 pelo	 Supremo	 Tribunal	 Federal,	
desde	que	o	objeto	da	liminar	deferida	coincida,	
total	ou	parcialmente,	com	o	da	impetração.

C) A	 desistência	 do	 mandado	 de	 segurança	 pelo	
impetrante,	 depois	 de	 proferida	 decisão	 de	
primeira	instância	a	ele	favorável,	é	inadmitida.

D)	 O	 mandado	 de	 segurança	 coletivo	 pode	
ser	 impetrado	 por	 qualquer	 partido	 político, 
mesmo que não tenha	 representação	 no	 
Congresso	Nacional.
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QUESTÃO 53

Assinale	 a	 alternativa	 que	 está	 em	 desconformidade	
com	o	entendimento	sumulado	pelo	STF	e	/	ou	pelo	STJ.

A) A	 teoria	 da	 encampação	 é	 aplicada	 no	 
mandado	 de	 segurança	 e	 tem	 como	 requisitos	
a	 manifestação	 a	 respeito	 do	 mérito	 nas	
informações	 prestadas	 e	 a	 inexistência	 de	
vínculo	 hierárquico	 entre	 a	 autoridade	 que	
prestou	 informações	e	a	que	ordenou	a	prática	
do	ato	impugnado.

B) Ao	 titular	 do	 cargo	 de	 procurador	 de	 autarquia	
não	se	exige	a	apresentação	de	instrumento	de	
mandato	para	apresentá-la	em	juízo.

C) Extingue-se	 o	 processo	 de	 mandado	 de	
segurança	 se	 o	 impetrante	 não	 promove,	 
no	 prazo	 assinado,	 a	 citação	 do	 litisconsorte	 
passivo	necessário.

D)	 A	Fazenda	Pública,	quando	parte	no	processo,	
fica	 sujeita	 à	 exigência	 do	 depósito	 prévio	 dos	
honorários	do	perito.

QUESTÃO 54

Acerca	 das	 disposições	 legais	 aplicáveis	 aos	
Juizados	 especiais	 da	 Fazenda	 Pública,	 assinale	 a	 
alternativa incorreta.

A) O	 prazo	 	 para	 a	 prática	 de	 qualquer	 ato	
processual	 pelas	 pessoas	 jurídicas	 de	 direito	
público,	 inclusive	 a	 interposição	 de	 recursos, 
não	 será	 diferenciado,	 devendo	 a	 citação	 para	
a	 audiência	 de	 conciliação	 ser	 efetuada	 com	
antecedência	mínima	de	30	(trinta)	dias.

B) Serão	 de	 competência	 dos	 Juizados	 Especiais	
da	 Fazenda	 Pública	 as	 ações	 de	 mandado	
de	 segurança,	 de	 desapropriação,	 de	 divisão	
e	 demarcação,	 populares,	 por	 improbidade	
administrativa,	execuções	fiscais	e	as	demandas	
sobre	direitos	ou	interesses	difusos	e	coletivos,	
desde que o valor da causa não ultrapasse  
40	(quarenta)	salários-mínimos.

C) No	foro	onde	estiver	instalado	Juizado	Especial	
da	 Fazenda	 Pública,	 a	 sua	 competência	 
é absoluta.

D)	 Podem	 ser	 partes	 no	 Juizado	 Especial	 da	
Fazenda	 Pública,	 como	 réus,	 os	 Estados,	 
o	Distrito	Federal,	os	Territórios	e	os	Municípios,	
bem	 como	 autarquias,	 fundações	 e	 empresas	
públicas	a	eles	vinculadas.

QUESTÃO 55

O	 Código	 de	 Processo	 Civil	 (Lei	 nº	 13.105,	 de	 2015)	
estimulou	 expressamente	 a	 solução	 consensual	 
de	conflitos.	

Nesse	 sentido,	 tendo	 em	 vista	 o	 fenômeno	 da	
“consensualidade	administrativa”,	é	incorreto	afirmar:

A) A	 União,	 os	 Estados,	 o	 Distrito	 Federal	 e	
os	 Municípios	 terão	 discricionariedade	 para	
criar	 câmaras	 de	 mediação	 e	 conciliação,	 
com	 atribuições	 relacionadas	 à	 solução	
consensual	de	conflitos	no	âmbito	administrativo.

B) Para	 parcela	 da	 doutrina,	 o	 artigo	 174	 do	
CPC/2015	traz	um	rol	meramente	exemplificativo	
de	 atribuições	 das	 câmaras	 de	 mediação	 
e	conciliação.

C) O	Código	 de	Processo	Civil	 atribuiu	 relevância	
ímpar	 à	 consensualidade,	 tornou	 a	 norma	
fundamental	 do	 processo	 civil	 (artigo	 3º,	 
§§	2º	e	3º)	e	dedicou	um	capítulo	exclusivamente	
à	matéria.

D)	 Segundo	 a	 doutrina,	 o	 princípio	 do	 respeito	
ao	 autorregramento	 da	 vontade	 no	 processo	
simboliza	 o	 respeito	 à	 liberdade	 das	 partes	 de	
elegerem	a	melhor	forma	de	conduzir	o	processo,	
sendo	este	intrínseco	à	cooperação.

DIREITO URBANÍSTICO E AMBIENTAL

QUESTÃO 56

Com	 base	 nos	 instrumentos	 de	 política	 urbana,	 
assinale a alternativa correta. 

A) Os	imóveis	públicos	são	passíveis	de	usucapião.
B) As	 desapropriações	 de	 imóveis	 urbanos	 serão	

feitas	 com	prévia	 e	 justa	 indenização	em	 título	
da	dívida	pública.

C) O	 Plano	 Diretor,	 aprovado	 pela	 Câmara	
Municipal,	para	as	cidades	com	população	igual	
ou	superior	a	vinte	mil	habitantes,	é	instrumento	
básico	 da	 política	 de	 desenvolvimento	 e	 de	
expansão	urbana.

D)	 A	 Política	 de	 Desenvolvimento	 Urbano	 é	
executada	 pelo	 Poder	 Público	 Municipal,	
conforme	 diretrizes	 fixadas	 em	 lei,	 e	 tem	 por	
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções	sociais	da	cidade	e	garantir	o	bem-estar	
de seus habitantes.
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QUESTÃO 57

O	 sistema	 de	 informações	 é	 um	 dos	 instrumentos	 da	
Política	Nacional	de	Recursos	Hídricos.	

Nos	 termos	 da	 legislação,	 são	 princípios	 básicos	 do	
funcionamento	desse	sistema

A) a	 descentralização	 do	 processo	 de	 tomada	
de	 decisões,	 a	 centralização	 do	 processo	 de	
elaboração	institucional	e	o	direito	à	informação.

B) a	 publicidade	 das	 informações,	 a	 coordenação	
unificada	 do	 sistema	 de	 coleta	 dos	 dados	 e	
a	 descentralização	 do	 processo	 de	 tomada	 
de decisões.

C) a	descentralização	da	obtenção	e	produção	de	
dados	 e	 informações,	 a	 coordenação	 unificada	
do	sistema	e	a	garantia	de	acesso	aos	dados	e	
informações	a	toda	a	sociedade.

D)	 a	integração	regional	na	coleta	de	informações,	
a	 centralização	 administrativa	 no	 processo	 de	
sistematização	 de	 dados,	 a	 transparência	 do	
processo na tomada de decisões e a publicidade.

QUESTÃO 58

A	Constituição	Federal	de	1988,	quanto	às	discriminações	
de	competências	urbanísticas

A) fixa	 a	 competência	 comum	 da	 União,	 
dos	Estados,	do	Distrito	Federal	e	dos	Municípios	
para	 promover	 a	 construção	 de	 moradias	 e	
a	 melhoria	 das	 condições	 habitacionais	 e	 de	
saneamento	básico.	

B) prevê	a	competência	privativa	dos	Estados	e	do	
Distrito	Federal	para	a	criação,	organização	ou	
supressão de distritos. 

C) atribui	 competência	 privativa	 da	 União	 para	
instituir	 regiões	 metropolitanas,	 aglomerações	
urbanas	 e	 microrregiões	 constituídas	 por	
Municípios	limítrofes.	

D)	 estabelece	a	competência	comum	entre	todos	os	
entes	federados	para	a	defesa	permanente	contra	
calamidades	públicas,	secas	e	inundações.

QUESTÃO 59

Sobre	 o	 Estatuto	 da	 Cidade	 (Lei	 nº	 10.257/2001),	 
é	correto	afirmar:

A) Lei	 municipal,	 baseada	 no	 plano	 diretor,	 pode	
conferir	ao	Poder	Público	municipal	preferência	
para	 aquisição	 de	 imóvel	 urbano	 objeto	 de	
alienação	 a	 título	 oneroso	 ou	 gratuito	 entre	
particulares.

B) Com	 o	 advento	 do	 Estatuto	 da	 Cidade,	 restou	
vedada	 a	 ampliação	 do	 perímetro	 urbano	
dos	 municípios,	 como	 forma	 de	 proteger	 o	 
patrimônio	ambiental.

C) Se	 considera	 subutilizado	 o	 imóvel	 cujo	
aproveitamento	 não	 esteja	 em	 consonância	
com	 o	 estipulado	 no	 zoneamento	 ambiental,	
estabelecido	na	 lei	orgânica	de	cada	município	
e	registrado	no	cartório	de	registro	de	imóveis.

D)	 O Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial	 Urbana	 (IPTU)	 e	 a	 Contribuição	 de	
Melhoria	 são	 instrumentos	 da	 política	 urbana,	
configurados	 como	 institutos	 tributários	 
e	financeiros.

QUESTÃO 60

Sobre	 a	 responsabilidade	 ambiental,	 assinale	 a	
alternativa correta.

A) Tratando-se	 de	 matéria	 ambiental,	 admite-se	 
a	 desconsideração	 da	 pessoa	 jurídica	 sempre	
que	 sua	 personalidade	 seja	 obstáculo	 ao	
ressarcimento	de	prejuízos	causados	à	qualidade	
do meio ambiente.

B) A	formação	de	litisconsórcio	passivo	é	obrigatória	
nas	ações	judiciais	que	tenham	como	objetivo	a	
reparação	de	danos	ambientais.

C) A	 responsabilização	 do	 causador	 do	 dano	
ambiental,	no	Brasil,	prescinde	da	demonstração	
do	nexo	de	causalidade.

D)	 Em	 caso	 de	 cometimento	 de	 infrações	
administrativas,	 as	 sanções	 cabíveis	 não	
abrangem	 a	 aplicação	 de	 penas	 restritivas	 em	
relação	aos	direitos	do	infrator.
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