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Leia, atentamente, as instruções gerais que se encontram no
verso desta capa.
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INSTRUÇÕES GERAIS:
1. Este caderno de provas contém um total de 30 (trinta) questões objetivas,
sendo 15 de Língua Portuguesa e 15 de Legislação. Confira-o.
2. As provas objetivas de múltipla escolha terão duração de, no mínimo, 1
(uma) hora e, no máximo, de 3 (três) horas, incluído o tempo destinado
à transcrição de suas respostas no gabarito oficial.
3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha
de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta.
4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro
do candidato.
5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de
respostas, devidamente preenchidos e assinados.
6. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do
recinto de realização das provas objetivas decorrida 1 (uma) hora do início
de aplicação das mesmas.
7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a
mesma poderá ser destacada.
8. As questões das Provas Objetivas e os gabaritos serão publicados no quadro de avisos da sede da Prefeitura de Santa Luzia, situada à Avenida VII,
nº 50 – Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia – MG, e divulgados nos
endereços eletrônicos www.santaluzia.mg.gov.br e www.fumarc.org.br no
1º (primeiro) dia útil subsequente à realização das provas.
9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa
prova.

3

Prezado(a) candidato(a):
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
O CELULAR É O FIM DA POBREZA
A popularização do telefone celular está ajudando a reduzir o fosso existente entre ricos e pobres. Nos países em desenvolvimento é caminho para fugir
da pobreza. Como? Relatório do Banco Mundial explica que a queda nos custos
de aquisição registrada nos últimos anos – especialmente nos países que privatizaram os serviços de comunicação – fez a telefonia móvel ficar mais barata do que
a fixa, facilitando o acesso das pessoas que vivem em áreas distantes dos grandes
centros urbanos. “O celular é mais rápido e custa menos ao dispensar a instalação
de cabos para conexão”, informa o relatório. “Nas contas pré-pagas o sistema de
cobrança, por ser descomplicado, torna-se democrático. ”
Na África e nas Filipinas, relata reportagem do New York Times, muitas
famílias pobres foram incluídas no sistema bancário depois da aquisição de um
aparelho portátil. Eles movimentam a conta pelo celular, tornando-o escritório ao
alcance da mão. Em 2006 a África tinha 50 milhões de usuários de celular. Em
2007 o número saltou para 200 milhões. “Agricultores e pescadores na Índia e no
Senegal utilizam o telefone celular para obter informações sobre o tempo e preços
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praticados no mercado”, destaca o jornal senegalês Vanguard. “É recurso que
ajuda a tomar decisões sobre como, quando e a que preço vender os produtos. ”
Em Kerala, na Índia, um grupo de pescadores passou a lucrar 9% a mais
com acesso ao celular. Agora eles pesquisam preços e conseguem negociar valores mais interessantes antes de despachar os lotes. O comerciante Ganesh Bicchwe, também indiano, investiu US$100 em 2005 para comprar um celular, aponta
a Business Week. O objetivo era ampliar os negócios da sua pequena confecção
ao ficar mais acessível aos clientes que antes não conseguiam falar com ele
quando estava fora do escritório (que até então era a sua casa, alugada, diga-se
de passagem). Hoje o negócio fatura US$ 25 mil por ano. Em 2005 foram US$ 12
mil por ano. “A possibilidade de proliferação dos telefones celulares é potencialmente revolucionária”, diz o New York Times.
Revista da Semana, 21 de abril de 2008.

QUESTÃO 01
Os trechos abaixo justificam as razões pelas quais se pode afirmar que o celular é
o fim da pobreza, EXCETO:

(A) “Na África e nas Filipinas, relata reportagem do New York Times, muitas famílias pobres foram incluídas no sistema bancário depois da aquisição de um
aparelho portátil”.
(B) “Nas contas pré-pagas o sistema de cobrança, por ser descomplicado, tornase democrático”.
(C) “O comerciante Ganesh Bicchwe, também indiano, investiu US$100 em 2005
para comprar um celular, aponta a Business Week”.
(D) “Relatório do Banco Mundial explica que a queda nos custos de aquisição
registrada nos últimos anos – especialmente nos países que privatizaram os
serviços de comunicação – fez a telefonia móvel ficar mais barata do que a
fixa, facilitando o acesso das pessoas que vivem em áreas distantes dos grandes centros urbanos”.
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QUESTÃO 02
No trecho: “Nos países em desenvolvimento é caminho para fugir da pobreza”, é
CORRETO afirmar que

(A)
(B)
(C)
(D)

a popularização do telefone celular é caminho para reduzir a pobreza.
o caminho para fugir da pobreza são países em desenvolvimento.
o fosso existente entre ricos e pobres é caminho para fugir da pobreza.
para fugir da pobreza, é necessário viver em países em desenvolvimento.

QUESTÃO 03
Na Índia e no Senegal, os agricultores e pescadores utilizam o telefone celular para
obter informações sobre o tempo e preços praticados no mercado. Nessa prática,
o telefone celular ajuda a resolver o problema da pobreza, porque

(A) ao adquirirem celulares, os agricultores e pescadores poderão abrir uma
conta bancária.
(B) como os telefones celulares não necessitam de cabos para conexão, agricultores e pescadores podem utilizar os telefones celulares de onde estiverem.
(C) os agricultores e pescadores pesquisam preços e conseguem negociar valores mais interessantes antes de despachar os lotes.
(D) os agricultores e pescadores podem movimentar suas contas bancárias, sem
precisar parar suas atividades.
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QUESTÃO 04
“Nas contas pré-pagas o sistema de cobrança, por ser descomplicado, torna-se
democrático”. A MELHOR explicação para esse trecho é

(A) as pessoas conseguem comprar créditos para celulares independente de
qualquer dificuldade que tenham em compras a prazo, pois não é necessário
apresentar carteira de trabalho. Isso faz com que o sistema seja considerado
democrático.
(B) como a pessoa compra os créditos, para assim poder usar o celular, ela compra a quantia que tem condições de pagar, o que faz o sistema ser democrático, já que é acessível para qualquer pessoa.
(C) pelo fato de o celular ser pré-pago, pessoas que não têm endereço fixo podem
ter acesso ao telefone, sem se preocupar como endereço para entrega da
conta.
(D) pode-se comprar celulares em qualquer loja e com um financiamento acessível a qualquer pessoa física.

QUESTÃO 05
“Na África e nas Filipinas, relata reportagem do New York Times, muitas famílias
pobres foram incluídas no sistema bancário depois da aquisição de um aparelho
portátil. Eles movimentam a conta pelo celular, tornando-o escritório ao alcance da
mão”. Nesse trecho, o escritório é

(A)
(B)
(C)
(D)

a aquisição de um aparelho portátil.
a conta.
o celular.
o sistema bancário.
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QUESTÃO 06
As palavras destacadas estão corretamente interpretadas entre parênteses, EXCETO em:

(A) “’A possibilidade de proliferação dos telefones celulares é potencialmente
revolucionária’, diz o New York Times”. (aumento)

(B) “O objetivo era ampliar os negócios da sua pequena confecção ao ficar mais
acessível aos clientes que antes não conseguiam falar com ele quando estava fora do escritório (que até então era a sua casa, alugada, diga-se de
passagem)”. (que se pode comprar ou possuir)
(C) “Relatório do Banco Mundial explica que a queda nos custos de aquisição
registrada nos últimos anos – especialmente nos países que privatizaram os
serviços de comunicação”. (pôr sob responsabilidade de empresa particular)
(D) “Relatório do Banco Mundial explica que a queda nos custos de aquisição
registrada nos últimos anos – especialmente nos países que privatizaram os
serviços de comunicação”. (venda)

QUESTÃO 07
Os termos destacados exercem a função de adjuntos adverbiais, EXCETO em:

(A) “[...] muitas famílias pobres foram incluídas no sistema bancário depois da
aquisição de um aparelho portátil”.
(B) “A possibilidade de proliferação dos telefones celulares é potencialmente revolucionária”.
(C) “Em 2006, a África tinha 50 milhões de usuários de celular”.
(D) “Hoje o negócio fatura US$ 25 mil por ano”.
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QUESTÃO 08
Há objeto direto, EXCETO em:

(A) “A popularização do telefone celular está ajudando a reduzir o fosso existente entre ricos e pobres”.

(B) “Eles movimentam a conta pelo celular [...]”.
(C) “Em 2006 a África tinha 50 milhões de usuários de celular”.
(D) “Em 2007 o número saltou para 200 milhões”.
QUESTÃO 09
O sujeito dos verbos destacados está corretamente identificado entre parênteses,
EXCETO em:

(A) “A possibilidade de proliferação dos telefones celulares é potencialmente revolucionária”. (A possibilidade de proliferação dos telefones celulares)
(B) “Em 2006 a África tinha 50 milhões de usuários de celular”. (Em 2006 a África)
(C) “Nas contas pré-pagas o sistema de cobrança, por ser descomplicado, tornase democrático”. (o sistema de cobrança)
(D) “O objetivo era ampliar os negócios da sua pequena confecção ao ficar mais
acessível aos clientes que antes não conseguiam falar com ele [...]”. (O objetivo)
QUESTÃO 10
Em: “O objetivo era ampliar os negócios da sua pequena confecção ao ficar mais
acessível aos clientes que antes não conseguiam falar com ele [...]”, o verbo destacado está flexionado no

(A)
(B)
(C)
(D)

pretérito imperfeito do indicativo.
pretérito perfeito do indicativo.
futuro do presente do indicativo.
futuro do pretérito do indicativo.
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QUESTÃO 11
Permite-se mais de uma concordância do verbo em
(A)
(B)
(C)
(D)

A maioria das pessoas quer salário de chefe no primeiro dia.
Fomos nós que fizemos os personagens da revista.
Mais de um candidato estudou para o exame.
Qual de vós saiu mais cedo?

QUESTÃO 12
O caso de concordância nominal INACEITÁVEL é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Tinha vãs esperanças e temores.
Nunca houve divergências entre mim e ti.
É necessária certeza.
Ele tinha o corpo e o rosto arranhados.

QUESTÃO 13
A concordância verbal está correta, EXCETO em:
(A)
(B)
(C)
(D)

As férias são um período de descanso.
Infantis nunca tiveram acento gráfico.
Os Alpes são maravilhosos.
Vossa Excelência agiu com cuidado.

QUESTÃO 14
Há ERROS de acentuação das palavras em:
(A)
(B)
(C)
(D)

Amapá é um belo estado para morar.
Havia muito mais rúcula e cará no supermercado.
O vigésimo colocado na corrida ficará na quarta fileira.
Segunda vou à feira comprar abacaxí e abóbora.
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QUESTÃO 15
Leia o trecho abaixo:
“Um estudo inédito realizado por ________________ da Universidade Stanford
revelou que o brasileiro está entre os povos com menos atividade física do mundo.
_____________ dados ___________ por um aplicativo de smartphone que conta
o número de passos dados, o estudo, publicado esta semana na revista “Nature”,
mostra que o país ocupa a 40ª posição no ranking, de um total de 46 países avaliados.
Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/brasileiro-esta-entre-os-mais-preguicososdo-mundo-21579902#ixzz4mcs9BTY6 (Acesso em 12 jul. 2017)

As palavras que completam corretamente as lacunas abaixo são
(A)
(B)
(C)
(D)

Pesquisadores – analisando – capiturados.
Pesquisadores – analisando – capturados.
Pesquisadores – analizando – capturados.
Pesquizadores – analisando – capturados.
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PROVA DE LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 16
São requisitos para ingresso no serviço público todos os contidos na seguinte alternativa:
(A) a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as
obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
(B) nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício
do cargo, idade mínima de 21 anos.
(C) ser brasileiro nato, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações
militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
(D) ser brasileiro ou estrangeiro com domicílio no Brasil, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.

QUESTÃO 17
A investidura em cargo de provimento efetivo depende de aprovação prévia em
concurso público de
(A) provas ou apenas de títulos.
(B) provas ou de provas e títulos.
(C) provas, de provas e títulos ou mediante escolha do prefeito conforme critérios
de confiança.
(D) provas, vedado o concurso de provas e títulos.

12
QUESTÃO 18
Acerca do estágio probatório, é INCORRETO afirmar:
(A) Durante o período de estágio probatório serão observados os seguintes fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade e idoneidade moral.
(B) Durante tal período, a aptidão e a capacidade do servidor serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo.
(C) O servidor não aprovado no estágio será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado.
(D) O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio
probatório por período de doze meses.

QUESTÃO 19
Acerca da acumulação de cargos públicos é CORRETO afirmar:
(A) A acumulação de cargos, quando lícita, independe de comprovação da compatibilidade de horários.
(B) A proibição de acumular cargos restringe-se a cargos no âmbito municipal,
sendo livre o acúmulo de cargos municipais com cargos, empregos e funções
em autarquia, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia da União, do Distrito Federal e dos Estados.
(C) É permitido, em regra, o acúmulo de quaisquer cargos públicos, desde que
haja compatibilidade de horários.
(D) Ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos.
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QUESTÃO 20
NÃO constitui penalidade disciplinar à qual se submetem os servidores públicos:
(A)
(B)
(C)
(D)

advertência.
cassação de direitos políticos.
demissão.
suspensão.

QUESTÃO 21
Acerca da defesa do servidor no processo disciplinar, é CORRETO afirmar:
(A) Caberá ao presidente da comissão decidir se o servidor indiciado poderá apresentar defesa e a quais partes do processo disciplinar terá acesso.
(B) O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão
para apresentar defesa escrita, no prazo de dez dias, assegurando-se-lhe vista
do processo na repartição.
(C) O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão
para apresentar defesa escrita, no prazo de dez dias, vedada, porém, a vista
do processo disciplinar.
(D) O servidor não possui direito de acompanhar o processo, assim como não
pode produzir provas e contraprovas no âmbito do processo disciplinar.

QUESTÃO 22
Constitui motivo para aplicação de penalidade de demissão ao servidor público do
Município:
(A)
(B)
(C)
(D)

Inassiduidade eventual.
Manifestação de opinião política diversa da adotada pelo Prefeito Municipal.
Pedido de exoneração apresentado pelo próprio servidor.
Prática de crime contra a Administração Pública.
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QUESTÃO 23
Sobre a relação entre o Município e as organizações religiosas, é CORRETO afirmar:
(A) Ao Município é vedado estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencionálos, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança.
(B) O Município não pode estabelecer com organizações religiosas nenhum tipo
de colaboração, nem mesmo se considerada de interesse público.
(C) O Município pode determinar a ilicitude de cultos religiosos considerados não
cristãos.
(D) O Município pode financiar cultos religiosos, desde que considerados compatíveis com a religião oficial do Município.

QUESTÃO 24
São normas impostas pela Lei Orgânica aos tributos municipais todas as elencadas a seguir, EXCETO:
(A) É proibida a utilização de tributos com efeito de confisco.
(B) É vedado ao Município instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviços da
União, do Estado e de outros Municípios.
(C) Não pode o Município cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que
haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
(D) O Município pode exigir ou aumentar tributo através de decreto do Prefeito
Municipal.
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QUESTÃO 25
Acerca da fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Município, é INCORRETO afirmar:
(A) A fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Município será exercida
pela Câmara Municipal mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Executivo instituídos em lei.
(B) A separação de poderes prevista na Lei Orgânica Municipal veda a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Município pela Câmara Municipal.
(C) As contas do Município ficarão, durante 60 (sessenta) dias, anualmente, para
exame e apreciação, à disposição de qualquer contribuinte, que poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.
(D) O controle externo será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou órgão estadual a que for atribuída essa incumbência.

QUESTÃO 26
Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância do cargo,
assumirá a Administração Municipal:
(A) O candidato a Prefeito que tenha obtido o segundo lugar nas últimas eleições
municipais.
(B) O Juiz da Comarca.
(C) O Presidente da Câmara Municipal.
(D) O Promotor de Justiça da Comarca.
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QUESTÃO 27
Constitui norma a ser observada pela Administração Pública, Direta e Indireta, de
quaisquer dos Poderes do Município:
(A) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza
e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração.
(B) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a qualquer necessidade perene ou temporária da Administração Pública.
(C) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes
de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se a quaisquer atribuições a juízo do Prefeito Municipal e de seus
Secretários.
(D) O Município não poderá estabelecer percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência.

QUESTÃO 28
O servidor público da administração direta, autarquia e fundação, no exercício de
mandato eletivo,
(A) investido no mandato de Prefeito, poderá cumular o cargo, emprego ou função,
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
(B) investido no mandato de Vereador, ficará afastado do seu cargo, emprego ou
função.
(C) tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado do seu
cargo, emprego ou função.
(D) em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo,
seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para
promoção por merecimento.
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QUESTÃO 29
Sobre a publicidade dos atos municipais, é CORRETO afirmar:
(A) A publicação das leis e atos municipais far-se-á em órgão da imprensa local
ou regional ou afixação na sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal, conforme o caso.
(B) A publicação dos atos não normativos, pela imprensa, deverá ser obrigatoriamente completa em todos os casos.
(C) A escolha do órgão da imprensa para a divulgação das leis e dos atos administrativos far-se-á através de escolha pessoal do Prefeito Municipal.
(D) O ato produzirá efeito independentemente de sua publicação.
QUESTÃO 30
Sobre o direito à saúde no âmbito do Município, é INCORRETO afirmar:
(A) O Município, como integrante do Sistema Único de Saúde, implementará políticas sociais e econômicas que visem à prevenção, à redução, à eliminação
do risco de doenças e de outros agravos, bem como ao acesso geral e igualitário às ações e aos serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.
(B) É atribuição do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Município, prestar assistência domiciliar nos casos de tratamentos e reabilitação de pessoas impossibilitadas de se locomoverem até os postos de saúde.
(C) A saúde é direito de todos os cidadãos que comprovem sua incapacidade de
custear, por meios próprios, os tratamentos dos quais necessitem.
(D) A administração Municipal manterá constantemente medicamentos básicos
para atendimento nas Unidades de Saúde do Município.
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PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO.
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