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CCAARRGGOO::  CCOOOORRDDEENNAADDOORR  DDOO  PPRROOCCEESSSSOO  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto para responder às questões de 01 a 16. 
 

Todos nós trazemos no corpo as marcas de uma profunda identidade com o planeta. São marcas profundas, 
viscerais, que não podem ser apagadas. A primeira delas é a água. O mais fundamental dos elementos está presente em 
nosso corpo na mesma proporção em que aparece no globo terrestre. As lágrimas que derramamos de dor ou de alegria 
tem o sabor dos oceanos. 

A água do mar tem quase a mesma consistência do soro fisiológico. Em nosso sangue carregamos a terra, 
pulverizada nos sais minerais, que vitalizam tecidos e órgãos. Ferro, cálcio, manganês, zinco, que jazem nas profundezas 
do solo, correm pelas nossas veias. 

Desde o primeiro choro, quando inauguramos as vias respiratórias e inalamos pela primeira vez o ar que enche os 
pulmões, participamos de um grande espetáculo da natureza, que revela em pequenos detalhes, a grandeza do 
universo. Nossa principal fonte de energia é o ar. Podemos suportar dias sem comer ou beber. Mas não podemos ficar 
tanto tempo sem ar. Enchemos os pulmões de oxigênio e devolvemos gás carbônico para a atmosfera. Esse gás é 
absorvido pelas espécies vegetais, que através da fotossíntese, devolvem generosamente, oxigênio. Como se vê, 
interagimos intensamente com o meio natural. Nos confundimos com esse meio ambiente. Somos parte dele e ele de 
nós. 

Neste início de terceiro milênio, quando a humanidade estabelece novos recordes de destruição dos recursos 
naturais, perdemos o contato com a Mãe Terra e, não por acaso, com nós mesmos. Na agitação da vida moderna, 
vivemos encubados em casas e apartamentos, elevadores, escritórios, ônibus e carros. O tempo do relógio se sobrepõe 
ao tempo natural, em que cada coisa acontece na hora certa, sem angústia ou ansiedade. 

Esquecemos de nos conectar ao que empresta sentido à vida, que é a própria vida em essência, com um imenso 
repertório de ensinamentos. Assim, deixamos de olhar para o céu e perceber como está o tempo, perder alguns 
segundos admirando o esplendor de uma manhã ensolarada, o prazer do vento que desgrenha os cabelos trazendo 
alívio e frescor, o horizonte sem limites do mar azul, a imponência das montanhas, o brilho cintilante de uma estrela 
que atravessa milhões de quilômetros na velocidade da luz, e que depois de driblar as nuvens e a poluição, aparece no 
céu sem que percebamos seu esforço heroico. 

Mergulhados em afazeres mais urgentes, nos afastamos de nossa essência. Será coincidência que o avanço da 
destruição da natureza se dá na mesma velocidade com que registramos o crescimento das estatísticas de depressão e 
suicídio? É preciso refazer os elos e perceber com humildade que as pequenas coisas da vida encerram as grandes 
verdades da existência. O mundo está em nós e nós no mundo. O meio ambiente começa no meio da gente. 

(TRIGUEIRO, André. Intimidade ecológica. Mundo Sustentável, 10 jun. 2003. Disponível em: http://mundosustentavel.com.br/2003/06/10/ 
intimidade-ecologica/. Acesso em janeiro de 2018.) 

 

01 
Considerando todo o contexto apresentado, afirmar que trazemos no corpo as marcas de uma profunda identidade 
com o planeta equivale a dizer que   
A) somos marcados pelas agruras próprias da sobrevivência humana. 
B) apresentamos sinais físicos de uma sobrevivência que resiste ao desequilíbrio do planeta. 
C) elementos encontrados na natureza têm estreita relação e ligação com elementos que compõem o organismo do ser 

humano.  
D) nossa identidade com o planeta requer que usemos todo conhecimento adquirido ao longo da história da humanidade 

em sua defesa.  
 

02 
A partir das várias possibilidades lógico-expositivas no desenvolvimento de um texto, pode-se afirmar que no texto 
apresentado 
A) pode-se reconhecer, predominantemente, o emprego de exemplo e comparação. 
B) o início é feito a partir de uma definição para em seguida ser utilizada a comparação. 
C) a dissertação tem início com o emprego de uma definição do tema, atribuindo-lhe maior clareza e objetividade. 
D) a citação relativa ao tema dá início ao texto fazendo-se, em seguida, uma pequena análise da ideia apresentada. 
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03 
De acordo com informações e ideias trazidas ao quinto e sexto parágrafos, pode-se afirmar que o autor 
A) estabelece um paralelo entre o universo e o ser humano de modo a destacar, no primeiro, importância maior sobre o 

segundo. 
B) expressa, por meio de exemplos, que as prioridades humanas atuais prejudicam o reconhecimento e envolvimento 

com os reais valores da vida promovendo graves prejuízos. 
C) incita questionamentos que têm por objetivo promover a interação com o seu interlocutor, sendo tais respostas a 

base para o desenvolvimento do tema que ocorrerá a seguir.  
D) conclui que é preciso reconhecer que o ser humano tem a necessidade de se relacionar com o grupo no qual está 

inserido, diminuindo seu crescente envolvimento com afazeres profissionais. 
 

04 
Segundo informações e ideias trazidas ao texto, 
A) estamos presos a um ciclo natural que não pode ser modificado ainda que haja intervenções externas.  
B) imersos em problemas de assuntos cotidianos, esquecemos de apreciar o que realmente possui valor para a vida 

humana. 
C) os pequenos prazeres que a vivência humana pode proporcionar estão ameaçados por fatores externos contra os 

quais não há meios de resistir. 
D) a natureza que nos cerca está ameaçada diante das atitudes tomadas ao longo dos anos pelo ser humano e dá 

indícios de que não há como retroceder tal processo.  
 

05 
Em “Todos nós trazemos no corpo as marcas de uma profunda identidade com o planeta.” (1º§), o termo destacado 
expressa  
A) presente pontual.       C) presente universal ou permansivo. 
B) ação de duração contínua.     D) ação imperfectiva, não concluída e habitual. 
 

06 
O posicionamento do autor pode ser identificado de forma explícita por meio do trecho destacado em:  
A) “O mundo está em nós e nós no mundo.” (6º§) 
B) “Nossa principal fonte de energia é o ar.” (3º§) 
C) “Como se vê, interagimos intensamente com o meio natural.” (3º§) 
D) “O mais fundamental dos elementos está presente em nosso corpo na mesma proporção em que aparece no globo 

terrestre.” (1º§) 
 

07 
Assinale a sugestão de alteração do trecho destacado do texto que mantém o sentido básico original e a correção de 
acordo com a norma-padrão da língua portuguesa. 
A) “São marcas profundas, viscerais, que não podem ser apagadas.” (1º§) / São marcas profundas, viscerais, não podendo 

serem apagadas. 
B) “Como se vê, interagimos intensamente com o meio natural.” (3º§) / Como se ver, interagimos intensamente para 

com o meio natural. 
C) “Mergulhados em afazeres mais urgentes, nos afastamos de nossa essência.” (6º§) / Afastamo-nos de nossa própria 

essência, mergulhados em urgente afazeres. 
D) “Em nosso sangue carregamos a terra, pulverizada nos sais minerais, que vitalizam tecidos e órgãos.” (2º§) / 

Carregamos, em nosso sangue, a terra; pulverizada nos sais minerais cuja ação é vitalizar tecidos e órgãos. 
 

08 
Considerando todo o contexto, pode-se afirmar que a expressão destacada em “Assim, deixamos de olhar para o céu 
e perceber como está o tempo, perder alguns segundos admirando o esplendor de uma manhã ensolarada, [...]” (5º§) 
indica 
A) perda de tempo.  
B) apropriação de um tempo que se havia perdido.  
C) que dedicamos o mínimo de tempo àquilo que realmente tem valor.  
D) uma perda de tempo a partir de determinado ponto de vista, mas ganho a partir de outro.  
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09 
Assinale a alternativa que apresenta o trecho “Neste início de terceiro milênio, quando a humanidade estabelece 
novos recordes de destruição dos recursos naturais, perdemos o contato com a Mãe Terra e, não por acaso, com nós 
mesmos.” (4º§) pontuado corretamente, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, mesmo após algumas 
alterações.  
A) Neste início de terceiro milênio perdemos o contato com a Mãe Terra e não por acaso, com nós mesmos, quando a 

humanidade estabelece novos recordes de destruição dos recursos naturais. 
B) Perdemos o contato com a Mãe Terra e, não por acaso com nós mesmos neste início de terceiro milênio, quando a 

humanidade estabelece novos recordes de destruição dos recursos naturais. 
C) Neste início, quando a humanidade estabelece novos recordes de destruição dos recursos naturais, de terceiro 

milênio, perdemos o contato com a Mãe Terra e não por acaso com nós mesmos. 
D) Neste início de terceiro milênio, quando a humanidade estabelece novos recordes de destruição dos recursos 

naturais, perdemos o contato com a Mãe Terra e com nós mesmos, não por acaso. 
 

10 
De acordo com as ideias expressas na frase “É preciso refazer os elos e perceber com humildade que as pequenas 
coisas da vida encerram as grandes verdades da existência.” (6º§), pode-se concluir que 
A) a existência humana está estreitamente relacionada às situações de menor valor que podem satisfacer os anseios 

humanos.  
B) a humildade deve compor toda prática da existência humana assim como o exercício da verdade em quaisquer 

situações.  
C) entre as pequenas coisas da vida e as grandes verdades há uma longa distância que precisa ser eliminada com 

cautela e humildade.   
D) é necessário que haja uma ação concreta acrescida de percepção acerca daquilo que embora seja considerado de 

pouca importância, ou como algo menor, possui grande significado existencial.  
 

11 
De acordo com a estrutura textual apresentada e seus elementos constitutivos, leia e considere as afirmativas a 
seguir.  
I. Pode-se notar a impessoalização da linguagem na defesa do ponto de vista e no desenvolvimento dos argumentos.  
II. A expressão “é preciso” em “É preciso refazer os elos [...]” demonstra o emprego de sujeito indeterminado para 

tornar a linguagem impessoal.  
III. A escolha da pessoa do discurso na construção do texto evidencia a intenção do autor de generalizar o sujeito para a 

adequação da linguagem no texto.  
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.    B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.   D) II e III, apenas.  
 

12 
Considerando-se as regras de concordância verbal e nominal de acordo a norma padrão da língua, identifique o 
trecho destacado do texto em que há incorreção gramatical. 
A) “Assim, deixamos de olhar para o céu e perceber como está o tempo, [...]” (5º§) 
B) “As lágrimas que derramamos de dor ou de alegria tem o sabor dos oceanos.” (1º§) 
C) “[...] quando a humanidade estabelece novos recordes de destruição dos recursos naturais, [...]” (4º§) 
D) “Ferro, cálcio, manganês, zinco, que jazem nas profundezas do solo, correm pelas nossas veias.” (2º§) 
 

13 
Atendendo às regras de regência verbal da norma-padrão da língua e preservando-se o sentido original do texto, 
assinale a afirmativa correta acerca das estruturas do período: “Esquecemos de nos conectar ao que empresta sentido 
à vida, que é a própria vida em essência, com um imenso repertório de ensinamentos.” (5º§) 
A) As duas ocorrências do termo “de” possuem emprego e indicam sentido equivalentes.  
B) A expressão “ao que” poderia ser substituída, sem prejuízo de sentido, por “àquilo que”. 
C) Caso a primeira ocorrência do termo “vida” fosse substituída por “viver”, a regência referente seria modificada. 
D) Uma opção para a reescrita do período que continua atendendo à correção gramatical e semântica seria “Esquecemos, 

ao nos conectar, do que empresta sentido à vida...” 
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14 
Dentre os termos destacados, apenas um não foi empregado como uma forma referencial que contribui para a 
progressão textual; identifique-o. 
A) “que vitalizam tecidos e órgãos.” (2º§) 
B) “e que depois de driblar as nuvens e a poluição,” (5º§) 
C) “inalamos pela primeira vez o ar que enche os pulmões,” (3º§) 
D) “Ferro, cálcio, manganês, zinco, que jazem nas profundezas do solo,” (2º§) 
 

15 
“Esse gás é absorvido pelas espécies vegetais, que através da fotossíntese, devolvem generosamente, oxigênio.” (3º§) 
Em relação ao período anterior destacado e à estrutura linguística apresentada, considere as afirmativas a seguir. 
I. O período é composto por três orações justapostas. 
II. Em uma das orações, ao paciente da ação verbal é atribuído o papel de sujeito.  
III. Na última oração do período, a voz reflexiva demonstra o sujeito como agente e paciente ao mesmo tempo da ação 

verbal.  
Assinale a alternativa correta. 
A) Todas as afirmativas são falsas.  
B) Todas as afirmativas são verdadeiras.  
C) Apenas uma das três afirmativas é verdadeira.  
D) Apenas duas das três afirmativas são verdadeiras.  
 

16 
O emprego de mecanismo de coesão textual em “O tempo do relógio se sobrepõe ao tempo natural, em que cada 
coisa acontece na hora certa, sem angústia ou ansiedade.” (4º§) permite a compreensão do texto de que 
A) apesar da imposição do tempo do relógio sobre o tempo natural; é nele, no tempo natural, que há isenção de angústia 

e ansiedade.  
B) há uma oposição entre “tempo do relógio” e “tempo natural” que impede, muitas vezes, a execução de ações no 

tempo determinado.  
C) apesar das angústias e ansiedades, o tempo do relógio permite que as coisas aconteçam no momento certo, ou seja, 

no tempo previamente determinado.  
D) em nossa sociedade, temos a necessidade de que o tempo seja devidamente marcado para que a organização 

natural do cotidiano seja estabelecida.  
 
Texto para responder às questões 17 e 18. 
 

[...] 
Com a vida isolada que vivo, gosto de afastar os olhos de sobre a nossa arena política para ler em minha alma, 

reduzindo à linguagem harmoniosa e cadente o pensamento que me vem de improviso, e as ideias que em mim 
desperta a vista de uma paisagem ou do oceano – o aspecto enfim da natureza. Casar assim o pensamento com o 
sentimento – o coração com o entendimento – a ideia com a paixão – colorir tudo isto com a imaginação, fundir tudo 
isto com a vida e com a natureza, purificar tudo com o sentimento da religião e da divindade, eis a Poesia – a Poesia 
grande e santa – a Poesia como eu a compreendo sem a poder definir, como eu a sinto sem a poder traduzir. 

(DIAS, Gonçalves. In: CANDIDO, Antonio; CASTELLO, José Aderaldo. Presença da literatura brasileira: das origens ao Romantismo. 12. ed. São 
Paulo: Difel, 1984. v.1, p. 258. Fragmento.) 

 

17 
Considerando o trecho transcrito do texto de Gonçalves Dias, identifique, marcando V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     ) Demonstra valorizar a emoção que se sobrepõe à razão.  
(     ) Estabelece e retoma antigos paradigmas com relação ao seu modo de vida, fazendo um retorno às suas antigas 

memórias.  
(     ) Afirma que a paisagem é responsável por despertar nele ideias, ou seja, o que é externo pode provocar sentimentos 

interiores e subjetivos.  
A sequência está correta em 
A) V, V, V.   B) V, F, V.   C) F, V, V.   D) F, V, F. 
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18 
Sobre a acentuação gráfica das palavras “manganês”, “está” e “lágrimas” assinale a alternativa que apresenta 
justificativa correta de acordo com a sequência em que aparecem. 
A) oxítona terminada em –e(s); oxítona terminada em –a(s); proparoxítona. 
B) paroxítona terminada em –e(s); paroxítona terminada em –a(s); proparoxítona. 
C) oxítona terminada em –e(s); oxítona terminada em –a(s); paroxítona terminada em –a(s). 
D) oxítona terminada em –e(s); oxítona terminada em –a(s); proparoxítona terminada em –a(s). 
 
Texto para responder às questões 19 e 20. 
 

Capítulo LXVIII / O Vergalho 
 

Tais eram as reflexões que eu vinha fazendo, por aquele Valongo fora, logo depois de ver e ajustar a casa. 
Interrompeu-mas um ajuntamento; era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a fugir; gemia 
somente estas únicas palavras: — “Não, perdão, meu senhor; meu senhor, perdão! ” Mas o primeiro não fazia caso, e, a 
cada súplica, respondia com uma vergalhada nova. 

— Toma, diabo! dizia ele; toma mais perdão, bêbado! 
— Meu senhor! gemia o outro. 
— Cala a boca, besta! replicava o vergalho. 
Parei, olhei... Justos céus! Quem havia de ser o do vergalho? Nada menos que o meu moleque Prudêncio, — o que 

meu pai libertara alguns anos antes. Cheguei-me; ele deteve-se logo e pediu-me a bênção; perguntei-lhe se aquele 
preto era escravo dele. 

— É, sim, nhonhô. 
— Fez-te alguma cousa? 
— É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda, enquanto eu ia lá embaixo na cidade, 

e ele deixou a quitanda para ir na venda beber. 
— Está bom, perdoa-lhe, disse eu. 
— Pois não, nhonhô. Nhonhô manda, não pede. Entra para casa, bêbado! 

(Machado de Assis.  Memórias póstumas de Brás Cubas. São Paulo, Ática, 1990. p. 83.) 

 

19 
Dentre os trechos destacados a seguir, assinale o par que demonstra – por meio da linguagem – a diferença social e 
cultural entre as personagens. 
A) “que eu vinha fazendo,” (1º§) / “gemia somente estas únicas palavras:” (1º§) 
B) “Interrompeu-mas um ajuntamento” (1º§) / “Ainda hoje deixei ele na quitanda,” (8º§) 
C) “Cheguei-me; ele deteve-se logo e pediu-me a bênção;” (5º§) / “— Fez-te alguma cousa?” (7º§) 
D) “— Meu senhor! gemia o outro.” (3º§) / “— ‘Não, perdão, meu senhor; meu senhor, perdão!’” (1º§) 
 

20 
Nas palavras “praça” e “bênção” emprega-se o cedilha para indicar o som do fonema /s/. Tal notação foi usada 
corretamente em todas as palavras do grupo: 
A) punção, louça, ascenção.      C) estação, miçanga, sentença. 
B) açafrão, distenção, paçoca.     D) excanção, calabouço, precaução. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21 
O poder constituinte compreende o poder responsável pela criação, modificação ou mesmo extinção de normas 
constitucionais. O poder constituinte se divide em duas espécies. A respeito das espécies de poder constituinte, assinale 
a alternativa correta. 
A) A ordem jurídica começa com o poder constituinte originário. 
B) O poder constituinte remanescente é ilimitado e incondicionado. 
C) O poder constituinte decorrente é responsável pela modificação das normas da Constituição Federal. 
D) O poder constituinte secundário reformador é responsável pela elaboração das Constituições Estaduais. 
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22 
Ao identificar a organização do Estado o legislador constituinte optou por estabelecer princípios e regras a serem 
observados pela Administração Pública da União, Estados e também dos Municípios. Considerando a disciplina do 
artigo 37 e seus respectivos incisos da Constituição Federal, analise as alternativas e assinale a correta.  
A) A proibição de acumulação de cargos não se estende a empregos e funções das autarquias e fundações.   
B) Os vencimentos de cargos do Poder Legislativo e também do Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 

Executivo.  
C) A vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias somente é possível para o efeito de remuneração 

de pessoal do serviço público. 
D) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de 

concessão de acréscimos ulteriores.   
 

23 
O plano plurianual se destina ao estabelecimento de metas e objetivos para os quais deverão se direcionar as ações 
públicas governamentais. A regulamentação do plano plurianual será realizada através de legislação específica. 
Considerando as normas constitucionais a respeito do plano plurianual, assinale a alternativa correta. 
A) A lei que instituir o plano plurianual irá estabelecer de forma centralizada as diretrizes e os objetivos da Administração 

Pública. 
B) O plano plurianual estabelece diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública e será instituído por lei de 

iniciativa do Poder Executivo.   
C) O plano plurianual compreenderá metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de 

capital para o exercício financeiro subsequente.  
D) Investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro dispensarão a inclusão no plano plurianual, sendo 

suficiente constarem da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 

24 
O agente público tem uma relação de subordinação com a Lei, vez que as regras legais caracterizam limitações para a 
própria Administração Pública. No âmbito da Administração Pública, a ausência de normatização permissiva específica 
sobre determinada situação importa em um comando negativo, uma proibição do agir. O trecho anterior destacado 
corresponde ao Princípio da: 
A) Eficiência.   B) Legalidade.   C) Publicidade.   D) Moralidade. 
 

25 
Assinale a alternativa que identifica corretamente a entidade conceituada a seguir: “Pessoa Jurídica de Direito 
Público que integra a Administração Pública Indireta, criada através de lei específica para o desempenho de funções 
típicas do Estado, desvestidas de caráter econômico”. 
A) Autarquia.        C) Fundação Pública. 
B) Empresa Pública.       D) Sociedade de Economia Mista. 
 

26 
“Segundo leciona Celso Antônio Bandeira de Mello o ‘contrato administrativo é um tipo de avença travada entre a 
Administração e terceiros na qual, por força de lei, de cláusulas pactuadas ou do tipo de objeto, a permanência do 
vínculo e as condições preestabelecidas sujeitam-se a cambiáveis imposições de interesse público, ressalvados os 
interesses patrimoniais do contratado privado’.” 

(MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 615.) 
 

Sobre os contratos administrativos é INCORRETO afirmar: 
A) Submetem-se ao regime jurídico do Direito Administrativo. 
B) Existência de cláusulas que definem poderes especiais para a Administração dentro do contrato, as cláusulas 

exorbitantes. 
C) Posição de igualdade entre as partes, com equiparação entre o interesse público da Administração Pública e o 

privado do contratado. 
D) É possível a modificação unilateral das cláusulas do contrato pela Administração Pública, em razão de causas 

supervenientes de interesse público. 
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27 
Ao regulamentar os bens públicos, o legislador constituinte elencou a relação daqueles que pertencem à União, 
indicando, ainda, bens pertencentes aos Estados. Assinale a alternativa cujos bens descritos NÃO pertençam à União.  
A) Os terrenos da Marinha.     C) Os potenciais de energia hidráulica. 
B) As terras devolutas em geral.     D) Os recursos naturais da plataforma continental. 

 
28 

O controle da Administração Pública consiste em mecanismos jurídicos através dos quais é efetuada a fiscalização da 
própria atividade administrativa. Este controle, conforme lecionam os juristas, é classificado de acordo com diferentes 
critérios. A respeito da classificação do controle da Administração Pública é correto afirmar que: 
A) O controle judicial é exercido pelos Tribunais de Conta. 
B) O controle legislativo é realizado exclusivamente pelos Tribunais de Conta.  
C) O controle a priori é realizado antes de que seja realizado o próprio ato controlado.  
D) O controle de mérito, baseado na conveniência e oportunidade dos atos, é realizado pelo Judiciário. 

 
29 
A política pública destina-se precipuamente ao provimento de orientações normativas que, fundadas em valores 
específicos, visam à elaboração de estratégias, planos e programas para o alcance de determinadas finalidades. Quanto 
ao processo de formulação, implementação e fiscalização das Políticas Públicas, analise as alternativas e assinale a 
correta. 
A) A participação da sociedade apenas será relevante no processo de fiscalização das políticas públicas. 
B) A situação-problema privada apresentar-se-á como objeto central de interesse no processo de formulação das 

políticas públicas. 
C) A formulação de políticas públicas consiste, em linhas gerais, num processo de encontrar um conjunto de possíveis 

políticas para solução de determinado problema.  

D) A agenda pública terá caráter formal e vinculativo, estabelecendo hierarquia entre os problemas nela inseridos e 
obrigatoriedade de efetividade de resolução destes.  

 
30 
Aos servidores públicos são reservados alguns direitos concedidos aos trabalhadores urbanos e rurais, por força de 
expressa previsão constitucional. Segundo a norma constitucional, aplicam-se aos servidores ocupantes de cargos 
públicos, EXCETO: 
A) Licença-paternidade, nos termos fixados em lei. 
B) Seguro-desemprego em decorrência da exoneração do servidor público estatutário. 
C) Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. 

D) Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.  

 
31 
A formação do Estado brasileiro, pautada na divisão político-institucional dos entes federativos, dentre outros 
fatores, contribuiu para o acirramento de conflitos entre interesse local e interesse metropolitano. Assim, a 
institucionalização de regiões metropolitanas não se deu de modo uniforme no Brasil. Em Minas Gerais, como se 
observa do texto da Constituição estadual, é correto afirmar que 
A) a falta de previsão constitucional de um órgão colegiado de decisão superior, integrado pelo Estado e pelos 

Municípios, levou a um modelo frágil de região metropolitana.   
B) a previsão, na Constituição do Estado, de criação de regiões metropolitanas por meio de emenda ao texto 

constitucional, na prática, dificultou a difusão desse modelo de gestão pública compartilhada. 
C) o silêncio da Constituição Estadual de 1989 quanto à matéria, fez surgir um modelo mais horizontal de gestão pública 

compartilhada, nascendo, a região metropolitana, da livre associação dos municípios vizinhos. 
D) foi adotado um modelo mais verticalizado de gestão dos interesses regionais, já que a Constituição Estadual de 1989 

estabeleceu que o próprio Estado, por meio de lei complementar, institui a região metropolitana.  
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32 
Nos moldes do ordenamento jurídico do Estado de Minas Gerais, a instituição de região metropolitana pressupõe a 
avaliação de fatores objetivamente apurados, dentre os quais NÃO se inclui:  
A) Fatores de polarização. 
B) Projeção anual da população e crescimento demográfico. 
C) Atividade econômica e perspectivas de desenvolvimento. 
D) Grau de conurbação e movimentos pendulares da população. 
 

33 
Conforme estabelece a Constituição do Estado de Minas Gerais, são objetivos prioritários dos Municípios, EXCETO:  
A) Preservar a moralidade administrativa. 
B) Gerir interesses locais, como fator essencial de desenvolvimento da comunidade. 
C) Estimular e difundir o ensino e a cultura, o meio ambiente e combater a criminalidade. 
D) Promover plano, programas e projetos de interesse dos segmentos mais carentes da sociedade. 
 

34 
Nos moldes da Constituição do Estado de Minas Gerais, observadas as peculiaridades dos interesses locais e as 
normas gerais da União e as suplementares do Estado, compete ao Município legislar, em caráter regulamentar, 
sobre:  
A) A organização dos serviços administrativos. 
B) A administração, utilização e alienação de seus bens. 
C) O planejamento do uso, parcelamento e ocupação do solo. 
D) O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. 
 

35 
“À Câmara Municipal cabe, entre outras matérias de sua competência privativa, suspender, no todo ou em parte, a 
execução de ato normativo municipal declarado, incidentalmente, inconstitucional, por decisão definitiva do Tribunal 
de Justiça, quando a decisão de inconstitucionalidade for limitada ao texto da Constituição do Estado.” Nos termos da 
Constituição do Estado de Minas Gerais, o trecho apresentado é  
A) falso, pois, no caso, a Câmara Municipal deve revogar tais atos. 
B) falso, pois a referida atribuição compete à Assembleia Legislativa. 
C) falso, pois é vedada a declaração incidental de inconstitucionalidade. 
D) verdadeiro, pois corresponde a um dispositivo constitucional expresso.  
 

36 
A remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e do Vereador será fixada, em cada legislatura, para a subsequente, pela 
Câmara Municipal. Na hipótese de a Câmara Municipal deixar de exercer a referida competência, ficarão mantidos, 
na legislatura subsequente, os critérios de remuneração 
A) definidos pelo Poder Executivo, até a realização de sessão extraordinária da Câmara Municipal. 
B) previstos para Governador, Vice-Governador e Deputado Estadual, aplicando-se a proporcionalidade. 
C) estabelecidos em janeiro do último exercício da legislatura anterior, admitidas correção e atualização.  
D) vigentes em dezembro do último exercício da legislatura anterior, admitida apenas a atualização dos valores. 
 

37 
O Estado assegurará, com base em programas especiais, ampla assistência técnica e financeira ao Município de 
escassas condições de desenvolvimento socioeconômico, com prioridade para o de população inferior a trinta mil 
habitantes. Nos termos da Constituição do Estado, a referida assistência NÃO inclui: 
A) Abertura e manutenção de estrada municipal ou caminho vicinal. 
B) Implantação de mecanismo de escoamento da produção regional. 
C) Cessão de servidores para as áreas de educação, saúde e segurança pública. 
D) Instalação de equipamentos necessários para o ensino, a saúde e o saneamento básico. 
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38 
A Câmara Municipal julgará as contas do Prefeito, mediante parecer prévio do Tribunal de Contas. Nos termos da 
Constituição do Estado, o prazo do Tribunal de Contas para a emissão do referido parecer é de 
A) 4 meses, contados do recebimento das contas. 
B) 360 dias, contados do recebimento das contas. 
C) 2 meses, contados de 2 de janeiro do ano subsequente. 
D) 180 dias, contados de 2 de janeiro do ano subsequente. 
 

39 
No primeiro e no último ano de mandato do Prefeito Municipal, conforme previsto na Constituição estadual, o 
Município enviará ao Tribunal de Contas: 
A) Relação de todos os aposentados e pensionistas. 
B) Relatório de todos os atos normativos revogados. 
C) Inventário de todos os seus bens móveis e imóveis. 
D) Listagem de todos os servidores efetivos e comissionados. 
 

40 
A Lei Orgânica elenca alguns objetivos prioritários do Município de Belo Horizonte, além dos previstos no art. 166 da 
Constituição do Estado. As alternativas a seguir apresentam, hipoteticamente, ementas de projetos de lei municipal. 
Assinale a ementa que se apresenta contraditória com a competência legislativa do Município. 
A) “Declara o tombamento do prédio da rodoviária, com o objetivo de preservar a memória e a história local da cidade.” 
B) “Estabelece normas para a autorização e concessão de radiodifusão de sons e imagens com o objetivo de promover 

ações culturais.” 
C) “Institui a Comissão da Igualdade com o objetivo de inibir e combater a discriminação no âmbito dos órgãos e 

entidades municipais.” 
D) “Cria o Conselho do Cidadão, formado por membros da sociedade civil, com o objetivo de ampliar os mecanismos de 

controle da administração municipal.” 
 

41 
Considere que o município de Belo Horizonte possuía população de 2.400.000 habitantes em 2016 e conta atualmente 
com 41 vereadores. O número de vereadores aumenta em proporção ao crescimento da população municipal. 
Suponha que a população do município alcance 2.700.000 habitantes em 2020. Observada a lógica estabelecida na Lei 
Orgânica do Município, o número de vereadores 
A) não será alterado.       C) deverá ser alterado para 42. 
B) deverá ser alterado para 43.     D) poderá ser alterado para 45. 
 

42 
Considere que a Câmara Municipal de Belo Horizonte esteja votando um projeto de lei que concede gratuidade em 
determinado serviço público municipal. Compareceram à sessão, 28 vereadores do total de 41 vereadores. Para a 
aprovação do referido projeto de lei, os votos a favor devem totalizar o seguinte percentual: 
A) Cem por cento do total de vereadores presentes. 
B) Setenta e cinco por cento do total de vereadores presentes. 
C) Cinquenta por cento mais um do total de vereadores da casa. 
D) Cinquenta por cento mais um do total de vereadores presentes. 
 

43 
Considere que determinado vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte queira se licenciar, sem remuneração, 
pelo período de noventa dias, para tratar de interesses particulares. Conforme prevê a Lei Orgânica do Município, 
nessa hipótese,  
A) haverá perda do mandato do vereador. 
B) a licença é automática e independe de autorização. 
C) a licença tem que ser aprovada pela Mesa da Câmara. 
D) há necessidade de aprovação pela maioria da Câmara. 
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44 
Considere que a Comissão de Saúde e Saneamento da Câmara Municipal de Belo Horizonte queira convocar o Secretário 
Municipal de Saúde para prestar informações sobre situação de relevante interesse público. Para convocá-lo com 
apenas 48 horas de antecedência, o quórum de aprovação do requerimento é de  
A) 21 vereadores.      C) 28 vereadores. 
B) 25 vereadores.      D) maioria dos vereadores presentes. 
 

45 
Considere que determinado projeto de lei, aprovado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, tenha sido encaminhado 
para apreciação do Prefeito. O Prefeito pretende apresentar veto parcial, suprimindo uma palavra do artigo terceiro da 
referida lei. Na situação hipotética, conforme prevê a Lei Orgânica, o veto 
A) deve abranger todo o texto do artigo terceiro da referida lei. 
B) pode decorrer do mero silêncio do Prefeito, por meio do veto tácito. 
C) deve ser justificado, em até vinte e quatro horas, ao Presidente da Câmara. 
D) pode ser realizado, desde que a palavra suprimida não inverta o sentido da frase. 
 

46 
Considere que determinado projeto de lei tenha sido rejeitado na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Pelas regras 
da Lei Orgânica, um novo projeto de lei, sobre a mesma matéria, poderá ser apresentado 
A) mediante requerimento simultâneo à Mesa da Câmara e ao Plenário. 
B) na mesma sessão legislativa, mediante proposta de, ao menos, 21 vereadores. 
C) somente depois de decorridos noventa dias da apreciação do projeto anterior.  
D) na sessão legislativa seguinte se proposto por, no mínimo, cinco por cento do eleitorado. 
 

47 
Nos termos da Lei Orgânica, os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade 
ou ilegalidade, dela darão ciência 
A) à Mesa da Câmara e ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária.  
B) à Mesa da Câmara e ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade subsidiária. 
C) ao Tribunal de Contas e ao Defensor do Povo, sob pena de responsabilidade solidária. 
D) ao Tribunal de Contas e ao Defensor do Povo, sob pena de responsabilidade subsidiária. 
 

48 
O Prefeito apresentará, no prazo de até cento e vinte dias, a contar de sua posse, o programa de metas de sua gestão. 
São indicadores de desempenho previstos na Lei Orgânica, EXCETO: 
A) Inclusão social, com redução das desigualdades regionais e sociais. 
B) Atendimento das funções sociais da cidade, com melhoria da qualidade de vida urbana. 
C) Promoção e defesa dos direitos humanos, com redução da população carcerária municipal. 
D) Promoção do desenvolvimento ambientalmente, socialmente e economicamente sustentável. 
 

49 
Nos termos da Lei Orgânica, são meramente infrações político-administrativas do Prefeito, EXCETO: 
A) Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e os atos sujeitos a essa formalidade. 
B) Utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos. 
C) Praticar ato administrativo contra expressa disposição de lei ou omitir-se na prática daquele por ela exigido. 
D) Desatender, sem motivo justo, os pedidos de informação da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular. 
 

50 
Considere as atribuições a seguir.  
I. Aprovar a proposta do orçamento anual da Secretaria da Câmara e a de pedido de crédito adicional. 
II. Emitir parecer sobre o projeto que fixe a remuneração dos agentes políticos. 
III. Autorizar despesas dentro da previsão orçamentária e a aplicação de disponibilidades financeiras. 
Compete privativamente à Mesa da Câmara Municipal de Belo Horizonte, as competências previstas nos itens 
A) I, II e III.   B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas. 
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51 
Quanto à composição das Comissões da Câmara Municipal de Belo Horizonte, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) É vedado ao presidente da Câmara compor comissão, exceto a comissão de representação. 
B) O líder e o vice-líder do governo só poderão ser membros titulares e suplentes na mesma comissão. 
C) Deverá ser assegurada, tanto quanto possível, participação proporcional das bancadas nas comissões. 
D) Haverá tantos suplentes quantos forem os membros efetivos das comissões, exceto na de representação. 

 
52 
São Comissões permanentes da Câmara Municipal de Belo Horizonte, EXCETO: 
A) Comissão de Legislação e Justiça. 
B) Comissão de Meio Ambiente e Política Urbana. 
C) Comissão de Abastecimento e Segurança Alimentar. 
D) Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo. 

 
53 
Em relação às Comissões permanentes da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a matéria “tratamento dispensado às 
questões dos posseiros, dos sem-terra, dos migrantes e dos sem-casa” compete especificamente à: 
A) Comissão de Legislação e Justiça. 
B) Comissão de Saúde e Saneamento. 
C) Comissão de Meio Ambiente e Política Urbana. 
D) Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor. 

 
54 
Quanto à Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, no âmbito da Câmara Municipal de Belo Horizonte, é correto 
afirmar: 
A) A CPI apresentará parecer circunstanciado, concluindo expressamente pela procedência ou improcedência da denúncia. 
B) No caso de não-comparecimento do indiciado ou da testemunha sem motivo justificado, a sua intimação poderá ser 

requerida à Polícia Militar.  
C) A Câmara poderá, a requerimento de um terço de seus membros, constituir comissão parlamentar de inquérito para 

apuração, por prazo incerto, de fato determinado. 
D) A CPI poderá, no exercício de suas atribuições, determinar diligências, tomar depoimento de autoridade, ouvir indiciados, 

determinar a quebra de sigilo bancário, requisitar documentos, dentre outros. 

 
55 
Acerca da Câmara Municipal de Belo Horizonte, ocorre a prejudicialidade de, EXCETO: 
A) Emenda pela aprovação de substitutivo. 
B) Qualquer proposição votada antes da aprovação de parecer. 
C) Dispositivos relacionados com outro rejeitado em votação destacada. 
D) Proposição principal, quando for aprovado substitutivo a ela apresentado. 

 
56 
Determinado vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte compareceu a uma reunião ordinária vestido de 
bermuda, sem camisa e de chinelos em protesto contra a falta de ar condicionado nos ônibus de transporte urbano. 
Na situação hipotética, o Presidente da reunião aplicará ao vereador a medida disciplinar de 
A) censura.        C) suspensão por prazo não superior a sessenta dias. 
B) perda do mandato.       D) afastamento temporário do exercício do mandado. 

 
57 
O processo legislativo guarda relação com o processo judicial, em especial, no que se refere a princípios aplicáveis a 
ambos, do qual é exemplo: 
A) Imparcialidade.       C) Duplo grau de jurisdição. 
B) Devido processo legal.     D) Ampla defesa e contraditório.  
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58 
Observe as seguintes atividades: 
1. Fala de oradores inscritos. 
2. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente. 
3. Votação de vetos a proposições de lei. 
4. Anúncio da pauta da segunda reunião ordinária. 
Nas reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Belo Horizonte, considerando expediente e ordem do dia, as atividades 
apontadas seguem a ordem: 
A) 1, 3, 2, 4.   B) 2, 1, 4, 3.   C) 2, 3, 4, 1.   D) 1, 2, 3, 4. 
 

59 
Quanto às bancadas e seus líderes, nos moldes de funcionamento da Câmara Municipal de Belo Horizonte, assinale a 
afirmativa correta. 
A) O prefeito poderá indicar, mediante ofício ao presidente da Câmara, uma liderança do governo e até três vice-líderes. 
B) O líder tem direito a fazer uso da palavra, durante discussão ou votação de proposição, por tempo não superior a 

cinco minutos. 
C) Em caso de licença ou impedimento simultâneo do líder e do vice-líder, a bancada será representada pelo mais idoso 

de seus membros. 
D) Cada líder deverá indicar um vice-líder para cada cinco vereadores que componham a bancada, com a respectiva 

precedência hierárquica. 
 

60 
Em relação à relatoria, parecer e diligência, nos moldes de funcionamento da Câmara Municipal de Belo Horizonte, 
assinale a afirmativa correta. 
A) O presidente da Câmara rejeitará o parecer da comissão que incidir sobre uma única proposição. 
B) O parecer é o pronunciamento de comissão, de caráter deliberativo, sobre proposição sujeita a seu exame.  
C) O presidente da Câmara retificará o parecer emitido em desacordo com as disposições do regimento interno. 
D) O parecer conterá relatório, fundamentação e conclusão, sendo que esta deve ser consequência lógica daquela. 
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PROVA DISCURSIVA (PROVA DISSERTATIVA) 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de 2 (duas) dissertações. 

 A resposta à prova discursiva deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica indelével de corpo 

transparente, de ponta grossa e de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de 

outras pessoas. 

 Deverão ser observados o limite mínimo 20 (vinte) linhas e, no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas: 50 (cinquenta) 

pontos, sendo 25 (vinte e cinco) pontos para cada dissertação. 

 Será atribuída nota ZERO à questão que: não observar as orientações presentes no caderno de questões; contiver 

identificação fora do local apropriado; estiver em branco; desenvolver o texto fora do tema solicitado ou elaborar 

peça inadequada para a solução do problema proposto; apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite 

a identificação do candidato; for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade; e, apresentar letra ilegível e/ou 

incompreensível.  

 Para efeito de avaliação de cada questão da Prova Discursiva (Prova Dissertativa) serão considerados os seguintes 

elementos de avaliação: 
 

DIMENSÃO CONCEITUAL VALOR TOTAL 
PONTOS A DESCONTAR 

POR ERRO  

PA - Pertinência / adequação ao assunto - 5,00 

20,00 

 
PA - parcial 2,50 

C -1,00 
CP - 1,00 
A -1,00 

SA - 0,50 

C - Propriedade e exatidão do conteúdo -5,00 

CP - Continuidade e progressão de ideias - 3,00 

A - Argumentação pertinente / coerente -4,00 

SA - Suficiência argumentativa - 3,00 

TOTAL 20,00 
 

 

DIMENSÃO FORMAL VALOR TOTAL 
PONTOS A DESCONTAR 

POR ERRO 

EP - Estruturação períodos - 1,00 

5,00 

EP - 0,50 

PV - Propriedade vocabular - 0,50 PV - 0,125 

MS - Morfossintaxe (regência, concordância, 
emprego da crase, colocação pronominal) - 1,50 

MS - 0,25 

P - Pontuação - 1,00 P - 0,25 

OA - Ortografia e acentuação - 1,00 OA - 0,25 

TOTAL 5,00 
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01 
No ordenamento jurídico brasileiro, o Município foi elevado à condição de ente federativo, atribuindo-se-lhe poder 
político para legislar sobre assuntos de interesse local, dentre outras competências elencadas no Art. 30 da Constituição 
Federal de 1988. 
 

Disserte abordando quatro atribuições constitucionais do ente federativo municipal, argumentando de forma coerente a 
correlação dessas competências com os fundamentos do Estado Democrático de Direito. Atenha-se ao conhecimento 
técnico, abstendo-se de emitir texto opinativo. 
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02 
A administração pública brasileira é pautada por princípios expressos no Art. 37 da Constituição Federal de 1988. Tais 
princípios norteiam e fundamentam todo o ordenamento jurídico pertinente ao funcionamento e atuação da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte. 
 

Disserte abordando os cinco princípios constitucionais expressos da Administração Pública, conforme Art. 37 da 
CF/88, argumentando de forma coerente a correlação de cada princípio com um respectivo exemplo de sua aplicação 
no âmbito do funcionamento e atuação da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Atenha-se a exemplos extraídos dos 
conhecimentos específicos exigidos no edital. 
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INSTRUÇÕES 
 

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente. Todos 
os demais equipamentos eletrônicos e/ou materiais não permitidos, inclusive carteira com documentos e valores em 
dinheiro, deverão ser recolhidos em envelope de segurança não reutilizável, fornecido pelo fiscal de aplicação.   

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, 
lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o 
devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, MP3/MP4, receptor, gravador, fone de 
ouvido, pendrive, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, carteiras etc. 

3. O tempo de duração da prova abrange a assinatura e a transcrição das respostas para a Folha de Respostas (gabarito) 
e Folha de Texto Definitivo da Prova Discursiva. 

4. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de gabarito) no 
comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio, sob pena de eliminação do concurso.  

5. Com vistas à garantia da segurança, lisura e integridade do certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. Ao término da prova o 
candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários. 

6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha e Prova Dissertativa para os 
cargos de nível médio e 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha para os cargos de nível superior e Prova 
Dissertativa para os cargos: Analista de Tecnologia da Informação (todas as especialidades), Arquivista, Coordenador 
do Processo Legislativo, Dentista, Engenheiro Civil, Médico Clínico e Psicólogo (todas as especialidades); Elaboração 
de Parecer para os cargos de Consultor Legislativo (todas as especialidades); Peça Prático-Profissional para o cargo 
de Procurador; e, Elaboração de Projeto de Lei para o cargo de Redator.  Ao receber o material de realização das 
provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número de questões previsto, se 
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas (gabarito) e 
Folha de Texto Definitivo da Prova Discursiva que lhe foram fornecidas estão corretos. Caso os dados estejam 
incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal 
ocorrência ao fiscal. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta 
correta. 

8. Verifique se o TIPO/COR do Caderno de Provas coincide com o registrado no rodapé de cada página, assim como o 
TIPO/COR registrado na Folha de Respostas (gabarito). Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal para que 
sejam tomadas as devidas providências. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá 
retirar-se do local de provas somente a partir dos 120 (cento e vinte) minutos após o início de sua realização, contudo 
não poderá levar consigo o Caderno de Provas.  

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do 
local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado o fato na Ata de Ocorrência, assinado 
pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de sala e pelo Coordenador da Unidade 
de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso. 
 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- O gabarito oficial da prova objetiva será publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM/BH e 
disponibilizado no endereço eletrônico www.consulplan.net dentro do prazo de até 2 (dois) dias úteis após a realização 
das provas. 
- O candidato que desejar interpor recursos disporá de 3 (três) dias, a partir do dia subsequente ao da publicação oficial 
(Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM) das respectivas etapas, em requerimento próprio disponibilizado 
no link correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net, que estará disponível das 8h00min do 
primeiro dia útil subsequente à publicação do ato até as 23h59min do último dia do prazo recursal (horário de Brasília). 
- A interposição de recursos deverá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 
acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, à 
CONSULPLAN, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no link correspondente ao 
Concurso Público. 




