CONCURSO PÚBLICO
Edital n. 01/2008-CMBH

TÉCNICO LEGISLATIVO II
Código 202
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO.
Elas fazem parte da sua prova.
Este caderno contém a Prova Objetiva abrangendo Língua
Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Noções de Direito Público e
Raciocínio Lógico.
Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no final deste
caderno.
Ao receber a Folha de Respostas:
confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção;
assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
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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 questões rasuradas.
Não deixe nenhuma questão sem resposta.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Nos termos do Edital n. 01/2008-CMBH, ―Será eliminado
deste concurso público o candidato que [...] portar arma no local [...],
portar – mesmo que desligados – ou fizer uso de quaisquer
equipamentos eletrônicos [...] tais como relógio digital [...], telefone
celular, [...] ou outros similares [...]‖ (subitem 7.16, alíneas ―e‖ e ―f‖).

O TEMPO TOTAL DE DURAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E DE REDAÇÃO
É DE 5 (CINCO) HORAS INCLUINDO O PREENCHIMENTO DA FOLHA DE
RESPOSTAS E A TRANSCRIÇÃO DE RASCUNHO, SE HOUVER.

ATENÇÃO
Senhor(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno
contém, ao todo, 50 (cinqüenta) questões objetivas
sendo 20 (vinte) questões de Língua Portuguesa,
10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais, 10 (dez)
questões de Noções de Direito Público e 10 (dez)
questões de Raciocínio Lógico —, cada uma constituída
de 4 (quatro) alternativas, das quais apenas uma
responde corretamente ao que é solicitado em cada
questão.
Havendo algum problema, informe-o imediatamente ao
Aplicador de Provas para que ele tome as providências
necessárias.
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe
caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.
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 Língua Portuguesa
INSTRUÇÃO: As questões de 1 a 20 relacionam-se com o texto abaixo. Leia-o com
atenção antes de responder a elas.

Caminho sem volta
Há oito anos, o banqueiro Fábio Barbosa olhou para sua árvore e viu uma floresta. Então
presidente de um grande banco multinacional, ele percebeu como uma instituição
financeira poderia induzir a práticas sociais e ambientais mais responsáveis em todo o
setor privado. Levou o banco a adotar atitudes pioneiras, que, depois, foram incorporadas
pelo mercado. Começou com talões de cheque de papel reciclado e evoluiu para práticas
inovadoras. Em 2004, o banco que presidia expulsou vinte clientes corporativos, inclusive
algumas madeireiras na Amazônia, porque não seguiam as leis ambientais. A experiência
foi uma das referências para elaborar os Princípios do Equador, uma seleção de critérios
socioambientais criada pelo Banco Mundial e hoje praticada por sessenta instituições
financeiras.
Repórter - Um banco não é uma ONG. Por que ele teria de ser bonzinho para a
sociedade?
Fabio Barbosa – Não é uma questão de ―ser bonzinho‖. Trata-se de fazer aquilo em que
acreditamos, influenciando outras empresas que compartilhem nossa visão no propósito
de construir um banco melhor, um mercado melhor e um país melhor. Já temos muita
gente nesse movimento, o que ajuda a consolidar o Brasil como referência em
sustentabilidade para o mundo.
Repórter - Hoje, vários bancos fazem propaganda de suas iniciativas socioambientais.
Como saber quem é mais empenhado?
Barbosa – Sinceramente, não achamos que seja uma questão para medir ou comparar e,
sim, para comemorar. Quanto mais empresas, pessoas e governos apoiarem a causa da
sustentabilidade, mais rápido teremos empresas melhores e um país melhor. Se o cliente
estiver interessado em saber quem está mais avançado na inserção de sustentabilidade,
ele consegue comprovar, por meio do relacionamento, se a prática da empresa condiz
com a propaganda.
Repórter - Todo mundo hoje diz que é sustentável. Cada um com entendimento diferente
desse termo tão vago. Como avaliar quem é sério e quem apenas faz propaganda?
Barbosa – Quanto mais empresas e instituições começam a praticar e a comunicar suas
ações em sustentabilidade, mais o tema se difunde na sociedade. Há cada vez mais
opções de comunicação e a capacidade de expressão dos consumidores só aumenta. O
nível de crítica e de vigilância da sociedade tem aumentado também. Essa é uma ótima
notícia, pois será possível diferenciar quem realmente faz daqueles que fazem menos.
Repórter - É possível aferir as vantagens financeiras que os critérios socioambientais
trouxeram para o banco?
Barbosa – Sim. Com os clientes, isso se dá por meio do relacionamento. Uma rede
hoteleira queria financiar a reforma e a modernização de dois de seus estabelecimentos.
Apresentamos a possibilidade de inserir critérios socioambientais nas reformas, e o
resultado foi que o cliente expandiu seu financiamento conosco. Nossa marca também
tem ficado mais atrativa. Em 2004, a distância de nosso banco para o líder em
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atratividade da marca era de treze pontos percentuais. Hoje, essa distância é de três
pontos, quase um empate técnico. Isso significa novos clientes. Nos últimos doze meses,
conquistamos 200 mil correntistas. Esse reconhecimento pelo mercado também nos dá
acesso a novos financiamentos, como a construção de grandes obras de infra-estrutura,
oportunidade em que somos escolhidos como líderes dos processos que envolvem muitos
bancos e ao mesmo tempo responsáveis pela avaliação de riscos socioambientais para
os Princípios do Equador. Tivemos também acesso a uma linha de financiamento de US$
300 milhões do Banco Mundial para projetos socioambientais de nossos clientes.
Repórter - Um empresário no Brasil mal consegue ser competitivo, gerar emprego e dar
lucro com a carga tributária atual. Por que ele também precisa adotar critérios
socioambientais voluntariamente? Não estamos cobrando muito?
Barbosa – Trata-se de um falso dilema acreditar que ou você é bem-sucedido nos
negócios ou faz as coisas certas. Critérios socioambientais, em meu modo de ver, não
são um adendo ao negócio. Eles devem ser o jeito de fazer negócios. Quando um
empresário toma um financiamento para reutilizar a água e tratar os efluentes e com isso
reduz seus custos e aumenta sua produtividade, estamos provando que uma coisa não é
antagônica à outra. Temos percebido também que empresas que pontuam melhor no
questionário de risco socioambiental que aplicamos têm excelente performance
financeira.
Repórter - Como fazer negócios com esses critérios de sustentabilidade em regiões
como a Amazônia, onde madeira e pecuária, algumas das principais atividades
econômicas, têm problemas ambientais, fundiários e tributários?
Barbosa – De fato, temos todos os problemas mencionados. Mas temos também clientes
que fazem as coisas do jeito certo. É com esses que temos procurado trabalhar. Temos
empresários que há anos exportam madeira da Amazônia fazendo o manejo sustentável.
Outros que contam com certificações. Existem maneiras – e esses nossos clientes
provam isso – de fazer negócios e manter a floresta de pé.
Repórter – O que faremos com todos esses investimentos empresariais em políticas
responsáveis com o meio ambiente se essa onda de preocupações passar?
Barbosa – Essa não é uma ―onda‖, mas um caminho sem volta. Tudo o que está sendo
feito veio para ficar. Principalmente porque é a sociedade que está cobrando e porque
não há outro jeito de se fazer. Os americanos dizem: ―Quando as pessoas fazem, os
líderes seguem‖. Os consumidores, tanto no Brasil como no mundo, estão cada vez mais
exigentes e conscientes sobre o assunto, forçando as empresas a mudar suas práticas.
Repórter - Como o senhor acordou para os cuidados socioambientais?
Barbosa – Sempre procuro fazer as coisas certas do jeito certo. Meus valores familiares
sempre reforçaram isso, e, aos poucos, percebi que existe uma receptividade da
sociedade. Essa crença ficou mais forte com o tempo e agora, em que a sociedade passa
por uma grande transição, com o Brasil se tornando um país cada vez mais maduro, isso
está sendo cada vez mais valorizado. E cada vez mais pessoas vêm nesse caminho.
Repórter - O que o senhor mudou em sua vida pessoal para reduzir a pegada ecológica?
Barbosa – O filósofo americano Ralph Waldo Emerson disse: ―Suas atitudes falam tão
alto que não consigo ouvir o que você diz‖. Precisamos ter coerência nas atitudes. No
meu dia-a-dia, faço algumas coisas para isso. Reduzimos desperdício e reciclamos o lixo
em São Paulo e no interior, onde estou certificando meu plantio de café como sustentável.
Tenho satisfação em ver a preocupação socioambiental de meus filhos e dos amigos
deles. Isso me traz enorme alegria. A próxima geração, que já está chegando ao
comando das empresas, tem um jeito novo de olhar o mundo. Eles, certamente mais do
que nós, terão condições de deixar um mundo melhor para as próximas gerações.
ÉPOCA 16/06/2008, texto adaptado.
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Questão 1
O entrevistado, ao expor seu pensamento, NÃO menciona explicitamente
A) a adoção de novos paradigmas de ação pelas empresas, em decorrência da postura
do mercado.
B) a concorrência desleal de empresas que alardeiam a falsa idéia de serem adeptas de
causas socioambientais.
C) o crescimento dos negócios do banco como conseqüência da adoção de uma política
voltada para as questões socioambientais.
D) o incremento das exigências e das críticas da sociedade em relação à questão
ambiental.

Questão 2
Em relação à preocupação ambiental, NÃO se citou como exemplo de atitude concreta do
banco
A) a rejeição a determinados clientes que ignoravam a legislação ambiental.
B) a utilização de papel reciclado na produção de talões de cheque.
C) o corte de financiamento para quaisquer instituições que não obedeçam à lei
ambiental.
D) o estímulo a que empresas particulares adotem práticas ambientais mais
responsáveis.

Questão 3
―[...] Fábio Barbosa olhou para sua árvore e viu uma floresta.‖
O trecho acima contém uma figura de linguagem que pode ser associada, sobretudo, à
idéia de
A) falácia, engano.
B) persuasão, devaneio.
C) premonição, perspectiva.
D) reflorestamento, lucro a partir da natureza.
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Questão 4
―Suas atitudes falam tão alto que não consigo ouvir o que você diz.‖
Indique o provérbio que melhor traduz a idéia expressa no trecho acima.
A) Falar é fácil, difícil é fazer.
B) Falar é prata, calar é ouro.
C) Faz o que te digo e não o que faço.
D) Uma ação vale mais do que mil palavras.

Questão 5
―Trata-se de um falso dilema acreditar que ou você é bem-sucedido nos negócios ou faz
as coisas certas.‖
Assinale a alternativa que melhor define o dilema a que se refere o texto.
A) A empresa que sonega impostos e desrespeita o meio ambiente será fatalmente bemsucedida.
B) As iniciativas bem-sucedidas no Brasil são, necessariamente, as que obedecem à lei.
C) No Brasil, a empresa que paga os impostos e cumpre a lei não funciona direito.
D) O empresário sonegador de impostos e descompromissado com a lei vive
despreocupado, porque a impunidade prevalece no país.

Questão 6
―Um empresário no Brasil mal consegue ser competitivo, gerar emprego e dar lucro com a
carga tributária atual.‖
Assinale a alternativa que melhor explica o significado do trecho sublinhado.
A) Um empresário no Brasil jamais consegue ser competitivo.
B) Um empresário no Brasil se caracteriza por ser mau competidor.
C) Um empresário no Brasil só eventualmente não consegue ser competitivo.
D) Um empresário no Brasil tem muita dificuldade em ser competitivo.
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Questão 7
―Há oito anos, o banqueiro Fábio Barbosa olhou para sua árvore e viu uma floresta.‖
De acordo com a norma culta, só se pode substituir a expressão sublinhada acima por
A) devem haver oito anos que.
B) faz oito anos que.
C) oito anos fazem que.
D) tem oito anos que.

Questão 8
―Essa crença ficou mais forte com o tempo e agora, em que a sociedade passa por um
problema de transição, com o Brasil se tornando um país cada vez mais maduro, isso
está sendo cada vez mais valorizado.‖
Só NÃO se deu uma redação mais apropriada ao trecho acima destacado em
A) no momento em que a sociedade.
B) no momento quando a sociedade.
C) no qual a sociedade.
D) quando a sociedade.

Questão 9
―Uma rede hoteleira queria financiar a reforma e a modernização de dois de seus
estabelecimentos.‖
Assinale a alternativa em que a substituição da expressão destacada pelo pronome
correspondente está CORRETA.
A) Uma rede hoteleira queria financiá-la.
B) Uma rede hoteleira queria financiá-las.
C) Uma rede hoteleira queria financiá-los.
D) Uma rede hoteleira queria financiar-lhes.
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Questão 10
―Por que ele também precisa adotar critérios socioambientais voluntariamente?‖
Assinale a alternativa que apresenta erro de ortografia.
A) É porque dispõe de consciência ambiental que o empresário adota critérios
socioambientais voluntariamente.
B) O empresário precisa adotar critérios socioambientais voluntariamente porque dispõe
de consciência ambiental?
C) O jornalista quer saber o porquê de o empresário adotar critérios socioambientais
voluntariamente.
D) O jornalista quer saber porque o empresário precisa adotar critérios socioambientais
voluntariamente.

Questão 11
―O nível de crítica e de vigilância da sociedade tem aumentado também. Essa é uma
ótima notícia, pois será possível diferenciar aqueles que realmente fazem daqueles que
fazem menos.‖
Assinale a alternativa em que se mantém a relação de causalidade que se verifica na
oração sublinhada acima.
A) Como o nível de crítica e de vigilância da sociedade tem aumentado, será possível
diferenciar aqueles que realmente fazem daqueles que fazem menos.
B) Conquanto seja possível diferenciar aqueles que realmente fazem daqueles que
fazem menos, o nível de crítica e de vigilância da sociedade tem aumentado também.
C) O nível de crítica e de vigilância da sociedade tem aumentado também. Será, pois,
possível diferenciar aqueles que realmente fazem daqueles que fazem menos.
D) O nível de crítica e de vigilância da sociedade tem aumentado, não obstante ser
impossível diferenciar aqueles que realmente fazem daqueles que fazem menos.

Questão 12
―Trata-se de fazer aquilo em que acreditamos [...]‖
Assinale a alternativa em que a alteração da redação acarretou ERRO gramatical.
A) Trata-se de fazer aquilo com que nos comprometemos [...]
B) Trata-se de fazer aquilo de que não abrimos mão [...]
C) Trata-se de fazer aquilo por que lutamos [...]
D) Trata-se de fazer aquilo que gostamos [...]
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Questão 13
―[...] não achamos que seja uma questão de medir ou comparar e, sim, para comemorar.‖
Assinale a alternativa que NÃO apresenta erro na utilização dos verbos.
A) Não é necessário que meçamos ou comparemos. É bom, sim, que comemoremos.
B) Não é necessário que mecemos ou comparemos. É bom, sim, que comemoremos.
C) Não é necessário que medimos ou comparamos. É bom, sim, que comemoramos.
D) Não é necessário que midamos ou comparamos. É bom, sim, que comemoramos.

Questão 14
Assinale a alternativa em que se pode substituir a forma verbal sublinhada pelo termo
entre colchetes, sem se incorrer em erro gramatical.
A) ―[...] e a capacidade de expressão dos consumidores só aumenta.‖ [TÊM
AUMENTADO]
B) ―E cada vez mais pessoas vêm nesse caminho.‖ [TEM VINDO]
C) ―Há cada vez mais opções de comunicação [...]‖ [EXISTEM]
D) ―O nível de crítica e de vigilância da sociedade tem aumentado também.‖
[AUMENTAM]

Questão 15
Assinale a alternativa em que cada acento gráfico se justifica por uma regra diferente.
A) País, vários, vigilância, prática
B) Só, nível, crítica, sustentável
C) Também, têm, árvore, responsáveis
D) Técnico, líderes, líder, dá
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Questão 16
Assinale a alternativa em que o termo sublinhado na nova redação NÃO pode receber o
sinal indicativo da crase.
A) ―[...] cada vez mais conscientes sobre o assunto, forçando as empresas a mudar suas
práticas.‖
[...] cada vez mais conscientes sobre o assunto, forçando as empresas a mudanças
em suas práticas.
B) ―Esse reconhecimento pelo mercado também nos dá acesso a novos financiamentos,
como a construção de grandes obras de infra-estrutura [...]‖
A construção de grandes obras de infra-estrutura, as quais temos acesso mediante
novos financiamentos, demonstra o reconhecimento do mercado.
C) ―Quanto mais empresas, pessoas e governos apoiarem a causa da sustentabilidade,
mais rápido teremos empresas melhores e um país melhor.‖
Quanto mais empresas, pessoas e governos derem apoio a causa da
sustentabilidade, mais rápido teremos empresas melhores e um país melhor.
D) ―Trata-se de fazer aquilo em que acreditamos, influenciando outras empresas que
compartilhem nossa visão [...]
Referimo-nos aquilo em que acreditamos, influenciando outras empresas que
compartilhem nossa visão [...]

Questão 17
―Tenho satisfação em ver a preocupação socioambiental de meus filhos e dos amigos
deles. Isso me traz enorme alegria.‖
Assinale a redação em que NÃO se incorre em erro gramatical.
A) Meus filhos e os amigos deles, cuja preocupação socioambiental tenho satisfação em
ver, trazem enorme alegria para mim.
B) Meus filhos e os amigos deles, que tenho a satisfação em ver a preocupação
socioambiental, trazem enorme alegria para mim.
C) Meus filhos e seus amigos trazem enorme alegria para mim, em que tenho a
satisfação em ver a preocupação socioambiental deles.
D) Meus filhos e seus amigos, em cuja preocupação socioambiental tenho satisfação em
ver, trazem enorme alegria para mim.
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Questão 18
―Hoje, essa distância é de três pontos, quase um empate técnico. Isso significa novos
clientes.‖
Assinale a redação que mantém o sentido do trecho acima transcrito e a correção
gramatical.
A) Hoje, essa distância é de três pontos, quase um empate técnico, o que significa novos
clientes.
B) Hoje, essa distância é de três pontos, quase um empate técnico, pois isso significa
novos clientes.
C) Hoje, essa distância é de três pontos, quase um empate técnico, por isso significar
novos clientes.
D) Hoje, essa distância é de três pontos, quase um empate técnico: novos clientes
significam isso.

Questão 19
―Levou o banco a adotar atitudes pioneiras, que depois foram incorporadas pelo
mercado.‖
Trocando-se as vozes e mantendo-se os tempos verbais do período acima, tem-se a
seguinte redação.
A) O banco é levado a adotar atitudes pioneiras, que o mercado incorpora depois.
B) O banco era levado a adotar atitudes pioneiras, que o mercado incorporaria depois.
C) O banco foi levado a adotar atitudes pioneiras, que o mercado, depois, incorporou.
D) O banco fora levado a adotar atitudes pioneiras, que, depois, o mercado incorporava.

Questão 20
―Quanto mais empresas, pessoas e governos apoiarem a causa da sustentabilidade [...].‖
Assinale a alternativa que apresenta ERRO.
A) Quanto mais empresas, pessoas e governos intervirem no sentido de apoiar a causa
da sustentabilidade [...]
B) Quanto mais empresas, pessoas e governos mantiverem o apoio à causa da
sustentabilidade [...]
C) Quanto mais empresas, pessoas e governos revirem conceitos e apoiarem a causa
da sustentabilidade [...]
D) Quanto mais empresas, pessoas e governos se propuserem a apoiar a causa da
sustentabilidade [...]
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Conhecimentos Gerais
Questão 21
É CORRETO afirmar que o alvo predileto dos protestos do movimento antiglobalização
são
A) embaixadas dos Estados Unidos da América.
B) filiais do Banco Mundial nas grandes cidades.
C) ícones do capitalismo ou de um estilo de vida.
D) sedes do Fundo Monetário Internacional.

Questão 22
Segundo Evelina Dagnino, há dimensões que presidem a emergência da nova noção de
cidadania e que devem ser lembradas para marcar o seu terreno próprio.
Considerando essa nova cidadania, é INCORRETO afirmar que
A) deriva e está intimamente ligada à experiência concreta dos movimentos sociais.
B) enfatiza a extensão e o aprofundamento da ordem democrática mais do que a sua
construção.
C) organiza os movimentos sociais na luta tanto por direitos à igualdade como por
direitos à diferença.
D) separa a cultura da política, negando os valores ultrapassados da cidadania ligada à
democracia liberal.

Questão 23
―A vitória do Ocidente na guerra fria, com o colapso de seu adversário comunista, não foi
o triunfo de qualquer capitalismo, mas o do tipo específico liderado e simbolizado por
Reagan e Thatcher nos anos 80 [...] Não há liberais mais intransigentes no mundo do que
os ―reformadores‖ do Leste‖. (ANDERSON, In: SADER e GENTILI, 2002. p. 17).
Entre as medidas adotadas pelos ―reformadores do Leste‖, NÃO se inclui
A) adoção de políticas keynesianas.
B) consolidação de amplo programa de privatizações.
C) possibilidade de quedas drásticas de produção.
D) promoção de altos índices de desigualdade.
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Questão 24
―A reforma partidária de 1980 não surgiu da derrocada do regime militar, mas de uma
tentativa de reciclá-lo e prolongá-lo. Os estrategistas governamentais visavam, além de
enfraquecer a oposição, diminuir a tensão política com uma concessão de natureza
democrática. Ao fim e ao cabo o retorno ao pluripartidarismo era uma tentativa de reduzir
as pressões sobre o Estado militar, com o objetivo de garantir-lhe a permanência.
Assim, em 1980 começou a ser criado um novo sistema partidário, que lançou as bases
do quadro atualmente em vigor. Cinco novos partidos vieram substituir o arranjo
bipartidário em vigor desde 1965, PDS, PMDB, PDT, PTB e PT‖. (MOTTA, 1999. p. 128).
Indique o partido que substituiu a ARENA no novo sistema partidário.
A) PDS
B) PDT
C) PMDB
D) PTB

Questão 25
Marcio Antônio Pamplona, em seu capítulo A questão nacional no mundo contemporâneo,
apresenta a cronologia do historiador Eric Hobsbawm dos três importantes momentos do
nacionalismo ao longo de seu desenvolvimento.
Entre esses momentos apresentados por Hosbawm, NÃO se inclui
A) o final do século XIX e grande parte do século XX, quando o nacionalismo assumiu o
caráter de movimento de massa, utilizando-se da tecnologia e dos meios de
comunicação o que permitiu a sua generalização.
B) o final do século XX e início do século XXI em que se assiste à emergência de novos
nacionalismos étnicos, acompanhados por vezes de fundamentalismos religiosos ou
de antagonismos de grupos que se acreditava há muito estivessem extintos.
C) grande parte do século XIX em que se observa a retórica nacionalista já desenvolvida
dando margem ao surgimento de movimentos mais estrita ou genuinamente políticos.
D) o momento inicial marcado pelas duas revoluções da modernidade — a americana e
a francesa — que corresponderia à constituição, enquanto idéia, de uma ―comunidade
de espíritos irmanados‖.
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Questão 26
Segundo Octávio Ianni, ―a emergência das cidades globais é bem um produto e uma
condição do modo pelo qual se dá a dispersão das atividades econômicas pelo mundo‖.
Considerando essa afirmação de Octávio Ianni, é INCORRETO afirmar que
A) há uma desterritorialização das forças produtivas e uma simultânea reterritorialização
em outros espaços.
B) ocorre um vasto rearranjo do mapa do mundo graças aos recursos tecnológicos
propiciados pela eletrônica e informática.
C) se observa uma crescente e generalizada transformação das condições de vida e
trabalho no mundo rural.
D) se recupera o mundo agrário, reforçados seus valores e tradições pela globalização
das cidades.

Questão 27
Do ponto de vista da consolidação do modelo neoliberal no Brasil, as principais medidas a
serem implantadas neste momento [2002] são aquelas necessárias para se obter ―níveis
mais elevados de credibilidade‖.
Em relação à política fiscal, o aumento da credibilidade junto aos investidores dependia
de um ―ajuste fiscal definitivo‖ o que passava necessariamente pela
A) abertura do mercado nacional aos produtos estrangeiros.
B) adoção de medidas de desregulamentação do trabalho.
C) aprovação das reformas tributária e da Previdência.
D) consolidação de um amplo programa de privatização.

Questão 28
Paul Kennedy publicou a obra Ascensão e queda das grandes potências em que realizou
uma análise prospectiva para o século XXI enfatizando os novos desafios do mundo neste
século que se inicia.
Entre os desafios apontados por Paul Kennedy, NÃO se inclui(em)
A) o aumento da produtividade e do desemprego em massa.
B) o enfraquecimento do Estado Nacional.
C) o poderio militar das grandes potências.
D) os perigos para o meio ambiente global.
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Questão 29
Em 15 de setembro deste ano, o presidente Lula participou no Chile de uma reunião da
União das Nações Sul-Americanas (Unasul), voltada para uma tentativa de solução de
grave crise que assolava um país sul-americano.
É CORRETO afirmar que o país assolado pela crise em questão é
A) a Argentina.
B) a Bolívia.
C) a Venezuela.
D) o Equador.

Questão 30
O possível maior impacto da crise norte-americana na economia brasileira se dará
A) nas grandes empresas transnacionais.
B) no mercado imobiliário.
C) no setor da construção civil.
D) nos créditos para exportação.

15

Noções de Direito Público
Questão 31
Sobre a organização administrativa brasileira, disciplinada pelo Decreto-Lei n. 200, de
25/02/1967, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Empresa Pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado,
com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração
de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de
contingência ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das
formas admitidas em direito.
B) Fundação Pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o
desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de
direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos
respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de
outras fontes
C) Sociedade de Economia Mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de
direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica que o
Governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência
administrativa, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto
pertençam em sua maioria à União ou a entidade da Administração Indireta
D) Autarquia é o serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio
e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que
requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira
descentralizada.

Questão 32
A respeito dos tipos de controle da atividade administrativa, assinale a alternativa
CORRETA.
A) Pelo controle de legalidade ou legitimidade da administração pública, o ato ilegal ou
ilegítimo será revogado.
B) Compete ao Tribunal de Contas da União julgar as contas prestadas anualmente pelo
Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em
sessenta dias a contar de seu recebimento.
C) O controle finalístico, de caráter eminentemente técnico, é valorado internamente pela
Administração para a prática, abstenção, modificação ou revogação do ato de sua
competência.
D) O controle hierárquico das atividades da Administração Pública é exercido pela chefia
competente da execução dos programas e da observância das normas que governam
a atividade específica do órgão controlado.
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Questão 33
Sobre a classificação dos serviços públicos, considere as seguintes afirmativas.
I.

Serviços públicos propriamente ditos são prestados diretamente pela Administração à
comunidade.

II. Serviços de utilidade pública não são essenciais nem necessários, mas a
Administração, reconhecendo a sua conveniência, os presta diretamente ou aquiesce
que sejam prestados por terceiros.
III. Serviços impróprios do Estado são os que a Administração executa para atender suas
necessidades internas ou preparar outros serviços que serão prestados ao público.
A análise permite concluir que estão CORRETAS
A) apenas as afirmativas I e II.
B) apenas as afirmativas I e III.
C) apenas as afirmativas II e III.
D) todas as afirmativas.

Questão 34
Sobre os bens públicos, considere as seguintes afirmativas.
I.

Rios, mares, estradas, ruas e praças podem ser considerados bens públicos de uso
comum do povo.

II. Edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento das administrações
federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias, são bens
públicos de uso especial.
III. Os bens públicos que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito
público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades são
denominados dominicais.
IV. Os bens públicos de uso comum do povo, enquanto conservarem a sua qualificação,
somente poderão ser alienados se observadas todas as exigências da lei.
A análise permite concluir que estão CORRETAS
A) apenas as afirmativas I, II e III.
B) apenas as afirmativas I, III e IV.
C) apenas as afirmativas II, III e IV.
D) todas as afirmativas.
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Questão 35
De acordo com o art. 37 da Constituição da República, assinale a alternativa CORRETA.
A) Ressalvados os casos especificados na legislação, obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
B) O prazo de validade do concurso público será de dois anos, prorrogável uma vez por
igual período.
C) O servidor público civil não tem direito a sindicalizar-se.
D) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Executivo não poderão
ser superiores aos pagos pelo Poder Judiciário.

Questão 36
Nos termos da Constituição da República, sobre o processo legislativo, considere as
seguintes afirmativas.
I.

O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis
complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos-leis e
resoluções.

II. O veto parcial do Presidente da República a projeto de lei abrangerá texto de artigo,
de parágrafo, de inciso ou de alínea.
III. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta do Presidente da República
que será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos,
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 60% dos votos dos respectivos
membros.
IV. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria já disciplinada em projeto de
lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente
da República.
A análise permite concluir que estão CORRETAS
A) apenas as afirmativas II e III.
B) apenas as afirmativas I e III.
C) apenas as afirmativas III e IV.
D) apenas as afirmativas II e IV.
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Questão 37
Sobre o processo legislativo, de acordo com a Constituição da República, assinale a
alternativa CORRETA.
A) As leis complementares serão aprovadas por maioria.
B) As leis delegadas são elaboradas pelo Presidente da República, e a delegação terá a
forma de resolução do Congresso Nacional que especificará seu conteúdo e os
termos de seu exercício.
C) A matéria constante de projeto de lei vetado somente poderá constituir objeto de novo
projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos
membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.
D) O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação dos projetos de
lei.

Questão 38
De acordo com a Constituição da República, compete privativamente ao Presidente da
República, EXCETO
A) iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos na Constituição.
B) manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes
diplomáticos.
C) celebrar tratados, convenções e atos internacionais, quando autorizado pelo
Congresso Nacional.
D) permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem
pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente.

Questão 39
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, NÃO compete
privativamente à Câmara Municipal:
A) conceder licença ao Prefeito para interromper o exercício de suas funções.
B) autorizar o Prefeito a ausentar-se do Município e o Vice-Prefeito, do Estado, por mais
de dez dias, e ambos, do País, por qualquer tempo.
C) destituir do cargo o Prefeito, após condenação por crime comum ou de
responsabilidade ou por infração político-administrativa, e o Vice-Prefeito, o Secretário
Municipal e ocupante de cargo de mesma hierarquia deste, após condenação por
crime comum ou por infração político-administrativa.
D) autorizar celebração de convênio pelo Governo do Município e ratificar o que, por
motivo de interesse público relevante, for efetivado sem essa autorização, desde que
encaminhado à Câmara nos dez dias úteis subseqüentes à sua celebração.
19

Questão 40
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, NÃO compete
privativamente ao Prefeito Municipal:
A) prover os cargos públicos municipais.
B) prover os cargos de direção ou administração superior de autarquia e fundação
pública.
C) remeter mensagem e planos de governo à Câmara, quando da reunião inaugural da
sessão legislativa ordinária, expondo a situação do Município, especialmente o estado
das obras e dos serviços municipais.
D) prestar, anualmente, dentro de sessenta dias da abertura da sessão legislativa
ordinária, as contas referentes ao exercício anterior.
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Raciocínio Lógico
Questão 41
Três varetas A, B e C têm comprimentos diferentes. Sabe-se que
A é maior que B e menor que C.
B é 30 cm menor que C.
A é 10 cm maior que B.
Nesse caso, é INCORRETO afirmar que
A) a diferença entre os comprimentos de A e B é menor que 25 cm.
B) a diferença entre os comprimentos de A e C é de 20 cm.
C) a vareta C pode ter o dobro do comprimento da vareta B.
D) se o comprimento de A = 40 cm, então o comprimento de C é igual a 70 cm.

Questão 42
Considere que um automóvel partiu da cidade A para a cidade B com velocidade
constante. Mas a cada hora essa velocidade aumenta, permanecendo constante nessa
hora, conforme se pode perceber na seguinte tabela, que mostra também a posição do
automóvel na estrada.

Hora

Posição

12:00

km 40

13:00

km 90

14:00

km 150

15:00

km 220

16:00

km 300

Se o automóvel continuar a viagem desenvolvendo velocidades de acordo com o padrão
até então desenvolvido, é CORRETO afirmar que, às 19:30 hs, esse automóvel estará
passando pelo quilômetro
A) 620.
B) 655.
C) 660
D) 720.
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Questão 43
Considere as seguintes proposições:
p - O Brasil é uma república federativa, e Santos Dumont foi o inventor do avião a
jato.
q - Júlio César foi um poderoso imperador da Roma antiga ou a Câmara Municipal de
Belo Horizonte é composta por 522 vereadores.
Chamando de V as verdadeiras de F as falsas, é CORRETO afirmar que as proposições
p e q são, respectivamente
A) V e V
B) V e F
C) F e V
D) F e F

Questão 44
O diagrama a seguir mostra a relação ―ser pai de‖ num conjunto de pessoas.

De acordo com as informações contidas nesse diagrama, é INCORRETO afirmar que
A) Joana é bisneta de João.
B) Paulo é avô de Antônio.
C) Luís é sobrinho de Joana.
D) Ana é tia de Joana e prima de Maria.
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Questão 45
Considere o seguinte mapa.

Deseja-se pintar esse mapa de modo que países com fronteira comum não tenham a
mesma cor.
Nesse caso, o número mínimo de cores de que vou precisar é
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

Questão 46
João tem uma folha de cartolina no formato de um triângulo eqüilátero, cujo lado mede
60 cm. Deseja recortar essa folha de cartolina de modo a obter pequenos triângulos
eqüiláteros, todos com 1 cm de lado.
Nesse caso, o número desses pequenos triângulos assim obtidos é
A) menor que 3.800.
B) entre 3.800 e 4.200.
C) entre 4.200 e 4.800.
D) maior que 4.800.
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Questão 47
Considere as conclusões tiradas dos seguintes argumentos:
I. Se a = b, então c = d. Se c = d, então vai haver festa no domingo.
Mas a = b, logo vai haver festa no domingo.
II. A condição necessária para que João seja contratado pela CMBH é que
João seja aprovado na prova objetiva deste concurso.
Mas João vai ser aprovado na prova objetiva deste concurso.
Logo João vai ser contratado pela CMBH.
Em função desses argumentos, é possível concluir que
A) apenas I é verdadeira
B) apenas II é verdadeira.
C) ambas são verdadeiras.
D) nenhuma é verdadeira.

Questão 48
Que conclusões é possível tirar das seguintes hipóteses, nas quais p, q, r e s
representam proposições?
Se p é verdadeira então q é verdadeira.
Se r é verdadeira então s é falsa.
Se q é verdadeira então r é verdadeira.
p é verdadeira.
Então q, s e r são, respectivamente
A) verdadeira, verdadeira, falsa.
B) verdadeira, falsa, verdadeira.
C) falsa, verdadeira, falsa.
D) verdadeira, falsa, falsa.
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Questão 49
João deseja sortear uma bicicleta entre os seus n sobrinhos. Toma então n fichas e as
preenche com todos os n números de dois algarismos que se pode formar com os
algarismos 1, 2, 3, 4 e 5.
Nesse caso, é CORRETO afirmar que o número de sobrinhos de João é
A) menor que 12 .
B) entre 12 e 16.
C) entre 16 e 21.
D) maior que 21

Questão 50
A metade da metade do inverso de um número não nulo é igual
A) ao próprio número.
B) ao quádruplo desse número.
C) ao inverso da quarta parte desse número.
D) ao dobro do inverso da quarta parte desse número.
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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.

26

27

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

