
 CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE 
BELO HORIZONTE – MG 

 
Nível Médio 

 
Cargo 

Guarda Civil Municipal 
 

LEIA COM ATENÇÃO! 
 

 
01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da 
sala. 
02. Depois de identificado e acomodado na sala de prova, o candidato não poderá consultar ou 
manusear qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguarda o horário de início das 
provas. 
03. Depois de identificado e instalado, o candidato somente poderá deixar a sala mediante 
consentimento prévio, acompanhado de um fiscal ou sob a fiscalização da equipe de aplicação de 
provas. 
04. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova depois de 
transcorrido o tempo de 2 (duas) horas de seu início, mediante a entrega obrigatória do Caderno 
de Questões e da Folha de Resposta devidamente preenchida e assinada, ao fiscal de sala. 
05. Autorizado o início da prova, verifique se o caderno contém 50 (cinquenta) questões. Se não 
estiver completo, comunique ao fiscal. 
06. Todas as questões são de múltipla escolha, apresentando 4 (quatro) opções de resposta e 
uma única alternativa correta. 
07. Ao receber a folha de respostas, confira o seu nome e número de inscrição. Qualquer 
irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal. 
08. O tempo de prova será de 4 (quatro) horas. Este tempo compreende, também, a assinatura e 
a transcrição das respostas para a Folha de Respostas. 
09. A última folha deste caderno é destacável e o candidato pode levá-la como anotação das 
respostas, porém, somente 30 (trinta) minutos antes do término da realização das provas, 
devendo aguardar em sala de aula. 
10. Assinale as respostas primeiramente no corpo da prova, só depois transfira os resultados 
para a folha de respostas. 
11. O preenchimento da folha de respostas deve ser feito apenas com caneta esferográfica 
preta ou azul. Faça as marcas apenas no campo designado. A marcação da folha de respostas é 
definitiva, não sendo admitidas rasuras. 
12. A folha de resposta não será substituída (conforme item 9.1.7.35 do Edital), portanto não 
molhe, não risque, não amasse, não dobre ou suje sua folha de respostas, pois isso poderá 
prejudicá-lo. 
13. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o 
conteúdo das provas. A interpretação das questões faz parte da avaliação (prova). 
 

 

 
 

 



LINGUA PORTUGUESA 
 
 
 
QUESTÃO 01 
Leia o seguinte cartaz: 
 
 

 
Disponível em: <http://www.statusimagens.com/listings/ou-voce-muda-ou-
tudo-se-repete/>. 

 
Na frase, é CORRETO afirmar que a relação lógico-semântica estabelecida pela conjunção "ou" é 
de: 
 
(A) Finalidade. 
(B) Mediação. 
(C) Disjunção. 
(D) Contraste. 
 
QUESTÃO 02 
Segundo Bechara (2009, p. 587), "o pronome átono pode assumir três posições em relação ao 
vocábulo tônico, donde a ênclise, próclise e mesóclise". 
 
A esse respeito, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 
 
I. Há casos em que se pode usar indiferentemente a próclise ou a ênclise. Na frase "A crise 

migratória se intensificou em 2019", a próclise está bem empregada, 
 

PORQUE 
 

II. o sujeito está representado por um substantivo que aparece explícito no período; todavia, 
pode-se grafar também "A crise migratória intensificou-se em 2019", com o pronome enclítico. 

 
 
Sobre essas duas assertivas, é CORRETO afirmar que: 
 
(A) As duas são verdadeiras, e a segunda complementa corretamente a primeira. 
(B) As duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si. 
(C) A primeira é uma afirmativa falsa, e a segunda, verdadeira. 
(D) A primeira é uma afirmativa verdadeira, e a segunda, falsa. 
 
 



QUESTÃO 03 
 
Leia a tirinha. 
 
 

 
Disponível em: <HTTPS://ppavonts2.wordpress.com/2007/11/12/calvin-haroldo-avonts-001/>. 

 
 
A respeito das classes de palavras e das funções sintáticas dos termos nas frases, avalie as 
afirmações a seguir. 
 
I.   Em um dos quadrinhos, um dos verbos está flexionado incorretamente. 
II.  No primeiro quadrinho, a expressão "de fome" é um complemento nominal. 
III. No segundo quadrinho, a palavra "fome" exerce a função de sujeito da oração. 
IV. No terceiro quadrinho, um dos adjuntos adnominais está representado por um pronome. 
V. No último quadrinho, em um dos balões, identifica-se um período simples com uma oração 

absoluta. 
 
Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
 
(A) I, II e III. 
(B) I, IV e V. 
(C) II, III e IV. 
(D) III, IV e V. 
 
QUESTÃO 04 
 
Na frase "Nossos viadutos, túneis e pontes majestosos vão abaixo ou racham", é CORRETO 
afirmar que o termo em destaque: 
 
(A) Poderá ser substituído por "majestosas", caracterizando uma situação de concordância 

ideológica. 
(B) Transgride as normas da concordância nominal, pois se trata de um caso de concordância 

facultativa. 
(C) Deve concordar, obrigatoriamente, em gênero e número com o elemento mais próximo, no 

caso, o substantivo "pontes". 
(D) Qualifica três termos de gêneros distintos, o que indica a flexão do adjetivo no masculino 

plural. 
 
 



QUESTÃO 05 
Leia o texto a seguir. 
 
 
"Nascemos em meio a um mundo de linguagem, aprendemos a língua em contato com as 
pessoas que nos cercam e já estavam inseridas nessa linguagem. [...] Produzimos e lemos textos 
orais e escritos, nos comunicamos por gestos, lemos imagens, interpretamos sons. [...] Para 
evitar que cada falante use a língua à sua maneira, em todo o mundo existem especialistas que 
registram, estudam e sistematizam o que é a língua de um povo em certo momento, o que dá 
origem à norma-padrão, uma espécie de lei que orienta o uso social da língua." 
 
(CEREJA, W. & MAGALHÃES, T. C. Gramática Reflexiva: texto, semântica e interação. São 
Paulo: Atual, 2013, p. 29). 
 
 
Com base no que apontam os dois teóricos, é CORRETO afirmar que a linguagem formal deve 
ser necessariamente empregada: 
 
(A) No WhatsApp do grupo da família. 
(B) No bilhete para o colega de trabalho. 
(C) No e-mail para os amigos. 
(D) No editorial de um jornal. 
 
QUESTÃO 06  
 
Observe o título de um anúncio da Revista Forbes Brasil. 
 
 
 

LUXO ATÉ OS DENTES 
(FORBES BRASIL. São Paulo: BPP Publicações e Participações, ano VII. n. 65, 2018, p. 114.) 

 
 

 
Segundo os valores das preposições, informe se é VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) o que se 
afirma sobre o título do anúncio. 
 
(__) A preposição “até”, quando rege substantivo acompanhado de artigo, não precisa 

necessariamente da preposição “a”. 
(__)  A palavra “até” possui sentido de inclusão e reforça uma declaração de “mesmo” ou “ainda”. 
(__)  O contexto do emprego de “até” representa adição, associação e simultaneidade. 
(__)  No título, a preposição “até” indica movimento, ou seja, uma aproximação de um limite. 
 
De acordo com as afirmações, a sequência CORRETA é: 
 
(A) V; F; V; V. 
(B) V; F; F; V. 
(C) F; V; V; F. 
(D) V; V; F; V. 
 
 
 
 
 
 



 
AS QUESTÕES 07 E 08 SE REFEREM À TIRINHA A SEGUIR. 

 
 

 
Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/13194242>. 

 
QUESTÃO 07  
 
"A pontuação marca na escrita as diferenças de entonação, contribuindo para tornar mais preciso 
o sentido que se quer dar ao texto." (CEREJA & MAGALHÃES, 2013, p. 314). 
 

Nos dois primeiros balões da tirinha acima, a vírgula foi empregada para isolar o vocativo, 
 

PORQUE 
 

ele (o vocativo) é o termo da oração que se refere a um substantivo para explicá-lo, ampliá-lo ou 
identificá-lo. 
 

Sobre essas duas afirmações, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) A primeira é uma afirmativa verdadeira; e a segunda, falsa. 
(B) A primeira é uma afirmativa falsa; e a segunda, verdadeira. 
(C) As duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si. 
(D) As duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. 
 

QUESTÃO 08 
A propósito do emprego da palavra “efeitinhos” que aparece no diálogo entre os personagens na 
tirinha, avalie as seguintes afirmações: 
 
I.  O diminutivo é sintético, devido ao acréscimo final chamado sufixo. 
II. O grau do substantivo é o diminutivo auxiliado por sufixo derivacional. 
III. A ideia de pequenez se classifica como um diminutivo afetivo. 
IV. A gradação do substantivo na tirinha é diminuída analiticamente. 
 
Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
 
(A) II, III e IV. 
(B) I e II. 
(C) I, II e III. 
(D) III e IV. 
 

https://brainly.com.br/tarefa/13194242


 
 
QUESTÃO 09 
Considerando o emprego do "A" acentuado/craseado, avalie as alterações propostas em cada 
dupla de frases. 
 
 
I.  "Tanto assim que até seu inventor apresentava restrições àquelas inovações." 

 "Tanto assim que até seu inventor apresentava restrições a estas inovações." 
II. "Gera alterações químicas no cérebro que levam a reações idênticas às da síndrome de 

abstinência." 
"Gera alterações químicas no cérebro que levam as reações idênticas às da síndrome de 
abstinência." 

III.  "Os gadgets modernos e as redes sociais podem ser danosos e, por esse motivo, é indicado o 
acesso a eles." 

       "Os gadgets modernos e as redes sociais podem ser danosos e, por esse motivo, é indicado 
o acesso deles." 

IV. "E a outras similares às que decorrem da dependência de drogas." 
      "E a outras similares das que decorrem da dependência de drogas." 
 
 
É CORRETO afirmar que o sentido original ficou comprometido em: 
 
(A) I e IV. 
(B) II, III e IV. 
(C) II e III. 
(D) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 10 
Os pronomes pessoais oblíquos são empregados nas orações como objeto direto ou indireto. A 
esse respeito, preencha corretamente as lacunas do texto a seguir quanto à colocação do 
pronome oblíquo átono. 
 
Em __________ pondo o sol, entreguei- __________ o presente, porque não __________ veria 
em outra ocasião naquele ano. 
 
A sequência que preenche CORRETAMENTE as lacunas do texto é: 
 
(A) lhe, no, lo. 
(B) se, lhe, o. 
(C) se, lo, lhe. 
(D) lhe, lhe, lhe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEGISLAÇÃO 
 
QUESTÃO 11 
Acerca da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
(A) A referida Constituição adveio da necessidade de recompor um sistema democrático de 

direito e foi a primeira Constituição Brasileira a trazer os princípios fundamentais como pilar 
da constituinte, e por isso tal questão é tratada no inicio da Constituição. 

(B) A referida Constituição adveio da necessidade de afirmar um sistema democrático de direito já 
existente, vigente, e foi a primeira Constituição Brasileira a trazer os princípios fundamentais 
como pilar da constituinte, e por isso tal questão é tratada no inicio da Constituição. 

(C) A referida Constituição adveio da necessidade de recompor um sistema democrático de 
direito e foi a primeira Constituição Brasileira a trazer os princípios fundamentais como pilar 
da constituinte, e por isso tal questão é tratada no final da Constituição. 

(D) A referida Constituição adveio da necessidade de recompor um sistema democrático de 
direito e foi a segunda Constituição Brasileira a trazer os princípios fundamentais como pilar 
da constituinte, e por isso tal questão é tratada no meio da Constituição. 

 
QUESTÃO 12 
Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos é CORRETO afirmar que: 
 
(A) A prática do racismo constitui crime inafiançável e prescritível, sujeito à pena de reclusão, nos 

termos da lei. 
(B) A lei não punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. 
(C) A lei não considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da 

tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como 
crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo 
evitá-los, se omitirem. 

(D) A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. 
 
QUESTÃO 13 
A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos, EXCETO: 
 
(A) Polícia Federal. 
(B) Polícia Civil. 
(C) Forças Armadas. 
(D) Polícia Militar. 
 
QUESTÃO 14 
Acerca da segurança pública e seus órgãos é CORRETO afirmar: 
 
(A) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos 

de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, mas não incumbe a execução 
de atividades de defesa civil. 

(B) A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado 
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. 

(C) Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a 
competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, 
inclusive os militares. 

(D) Os Municípios não poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus 
bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 

 



QUESTÃO 15 
Acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA assinale a afirmativa CORRETA: 
 
(A) O ECA trata a criança como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, e adolescente 

aquela entre doze e dezoito anos de idade, trazendo ainda, excepcionalidade de que pode 
ser aplicado, em alguns casos, às pessoas entre 18 e 21 anos de idade.  

(B) O ECA trata a criança como a pessoa de até treze anos de idade incompletos, e adolescente 
aquela entre treze e dezoito anos de idade, trazendo ainda, excepcionalidade de que pode 
ser aplicado, em alguns casos, às pessoas entre 18 e 21 anos de idade.  

(C) O ECA trata a criança como a pessoa de até catorze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre catorze e dezoito anos de idade, trazendo ainda, excepcionalidade 
de que pode ser aplicado, em alguns casos, às pessoas entre 18 e 21 anos de idade.  

(D) O ECA trata a criança como a pessoa de até quinze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre quinze e dezoito anos de idade, trazendo ainda, excepcionalidade 
de que pode ser aplicado, em alguns casos, às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. 

 
QUESTÃO 16 
Sobre as características do Conselho Tutelar, é INCORRETO afirmar que: 
 
(A) É um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 

pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 
(B) Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 

(um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local. 
(C) O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e 

estabelecerá presunção de idoneidade moral. 
(D) É composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 

(quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, sem necessidade de novo processo de escolha. 
 
QUESTÃO 17 
A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um 
conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios. É CORRETO dizer que é diretriz da política de atendimento: 
 
(A) A especialização e a formação continuada dos profissionais que trabalham nas diferentes 

áreas da atenção à primeira infância, incluindo os conhecimentos sobre direitos da criança e 
sobre desenvolvimento infantil. 

(B) Desintegração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança 
Pública e Assistência Social. 

(C) Acabar com a municipalização do atendimento. 
(D) Formação profissional com abrangência dos diversos direitos da criança e do idoso que 

favoreça a intersetorialidade no atendimento da criança e do idoso e seu desenvolvimento 
integral. 

 
QUESTÃO 18 
Agentes públicos estão em serviço e são escalados para fiscalizar a utilização de logradouro 
público quanto à colocação de mesa e cadeira neste espaço. Quanto a tal ação, marque a opção 
CORRETA: 
 
(A) A colocação de mesa e cadeira poderá ocorrer, desde que tenha alvará para tal ato. 
(B) A colocação de mesa e cadeira poderá ocorrer, sem nenhuma autorização para tanto, desde 

que não se dê em horário comercial. 
(C) A colocação de mesa e cadeira não poderá ocorrer em nenhuma hipótese. 
(D) A colocação de mesa e cadeira poderá ocorrer, sem nenhuma autorização para tanto. 
 
 



QUESTÃO 19 
Um guarda civil municipal apura um ato infracional atribuído a um adolescente e tem de tomar as 
medidas legais acerca desse menor. Sobre tal situação, marque a alternativa CORRETA, que 
condiz com a legislação: 
 

(A) Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à 
pessoa, a autoridade policial deverá proceder à lavratura do boletim de ocorrência 
circunstanciada. 

(B) O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional não será encaminhado à autoridade 
policial. 

(C) Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à 
pessoa, a autoridade policial poderá liberar de imediato o mesmo. 

(D) Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde logo, o adolescente ao 
representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de 
ocorrência. 

 

QUESTÃO 20 
É CORRETO afirmar que são Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si: 
 
(A) O Legislativo e o Judiciário. 
(B) O Legislativo e o Executivo. 
(C) O Executivo e o Judiciário. 
(D) O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
 

QUESTÃO 21 
Um gestor executivo de Belo Horizonte, com base em suas atribuições, resolve conceder o uso 
especial de um bem patrimonial do Município a uma escola municipal, sendo que este bem não 
pertence a esta escola, mas é essencial para que esta possa desenvolver atividades sociais em 
horários extra-aula. Sobre a referida situação, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) O uso de bem patrimonial por terceiro é condicionado à comprovação de seu interesse público 
e depende de licitação. 

(B) O uso especial de bem patrimonial poderá ser gratuito quando se destinar a outras entidades 
de direito público, entidades assistenciais, religiosas, educacionais, esportivas, desde que 
verificado relevante interesse público. 

(C) O uso especial de bem patrimonial por terceiro será sempre a título precário, condicionado ao 
atendimento de condições previamente estabelecidas e submetido à aprovação de comissão 
a ser criada pelo Executivo. 

(D) O uso especial de bem patrimonial será remunerado e dependerá de licitação quando 
destinado à finalidade econômica. 

 

QUESTÃO 22 
Acerca da estabilidade do Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
(A) A cada período de 06 (seis) meses trabalhados, o servidor não detentor de estabilidade será 

avaliado por comissão designada pelo Secretário Municipal de Segurança Urbana e 
Patrimonial. 

(B) O servidor torna-se estável após três mil dias de efetivo exercício, nomeado para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso público. 

(C) O servidor em estágio probatório será avaliado por comissão do órgão em que estiver em 
exercício, instituída para tal, conforme regulamentação. 

(D) Na hipótese de o servidor público estável perder o cargo e esta decisão ser validada por 
sentença judicial, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, 
reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou 
posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. 

 



QUESTÃO 23 
A estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo é composta por órgãos e 
entidades da administração pública municipal que se relacionam por:  
I. Subordinação administrativa. 
II. Subordinação técnica. 
III. Vinculação. 
IV. Suporte técnico-administrativo. 
 

Após correlacionar as subordinações com as assertivas a seguir, marque a alternativa que 
contém a sequência CORRETA: 
 
(   )  É a relação de subordinação das unidades setoriais às unidades centrais, no que se refere à 

normalização e à orientação técnica. 
(   ) É a relação de entidade da administração indireta com a secretaria municipal responsável 

pela formulação das políticas públicas de sua área de atuação, para a integração de 
objetivos, metas e resultados. 

(  ) É a relação hierárquica de secretarias e órgãos autônomos com o prefeito, bem como das 
unidades administrativas com os titulares dos órgãos e das entidades a que se subordinam. 

(  ) É a relação de órgão colegiado com a secretaria municipal, no que se refere a garantir e 
fornecer as condições técnicas, operacionais e administrativas necessárias à implementação 
das diretrizes das políticas públicas estabelecidas no Plano Plurianual de Ação 
Governamental - PPAG. 

 

(A) II, III, IV e I. 
(B) I, II, III e IV. 
(C) I, III, II e IV. 
(D) II, III, I e IV. 
 
QUESTÃO 24 
Acerca das modalidades de licença previstas para o Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, 
marque a opção CORRETA: 
 

(A) A cada período de 05 (cinco) anos de efetivo exercício em cargo de provimento efetivo ou 
função pública da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo 
municipal, o servidor fará jus a 1 (um) mês de licença por assiduidade, com direito à 
percepção do seu vencimento e das vantagens de caráter permanente. 

(B) O Guarda Municipal somente poderá permanecer em licença para tratamento de saúde por 
prazo superior a 36 (trinta e seis) meses, se for considerado recuperável por junta médica do 
órgão municipal competente. 

(C) A licença-paternidade será concedida ao Guarda Municipal pelo nascimento de filho, pelo 
prazo de 10 (dez) dias úteis consecutivos, contados do evento. 

(D) A integrante da GMBH, gestante, terá direito a 180 (cento e oitenta) dias consecutivos de 
licença a partir do 8º (oitavo) mês de gestação.  

 

QUESTÃO 25 
Acerca das penalidades disciplinares constantes no Estatuto da Guarda Civil Municipal de Belo 
Horizonte, marque a alternativa que contém a ordem crescente de gravidade de forma 
CORRETA: 
 

(A) Advertência; repreensão; suspensão até 90 (noventa) dias consecutivos; destituição de cargo 
em comissão ou de função pública; demissão; cassação de aposentadoria. 

(B) Repreensão; suspensão até 90 (noventa) dias consecutivos; destituição de cargo em 
comissão ou de função pública; demissão; cassação de aposentadoria. 

(C) Advertência; suspensão até 90 (noventa) dias consecutivos; destituição de cargo em 
comissão ou de função pública; demissão; cassação de aposentadoria. 

(D) Advertência; repreensão; suspensão até 90 (noventa) dias consecutivos; destituição de cargo 
em comissão ou de função pública; demissão. 



QUESTÃO 26 
Acerca da jornada de trabalho da GCMBH, constante no Plano de carreira dos servidores da área 
de atividades de segurança pública que atuam na Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, 
marque a alternativa INCORRETA: 
 
(A) A jornada de trabalho dos servidores públicos efetivos integrantes da carreira da GCMBH é de 

40 (quarenta) horas semanais.  
(B) Poderá haver compensação de jornada, que consiste na ampliação, redução ou supressão da 

jornada de trabalho diária do servidor em decorrência da necessidade do serviço público, 
mediante a formação de banco de horas. 

(C) O serviço noturno prestado em horário compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um 
dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte terá o valor acrescido de 20% (vinte por cento), 
computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos. 

(D) A jornada de trabalho dos servidores públicos efetivos poderá ocorrer em turnos diurnos e 
noturnos, inclusive em finais de semana e feriados, de acordo com a especificidade das 
atividades desenvolvidas, admitindo-se, nos termos do regulamento e conforme a 
necessidade do serviço, a realização de jornadas especiais. 

 
QUESTÃO 27 
O Sr. João é servidor da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte. A Fundação Privada XYZ 
pede sua cessão e o Prefeito autoriza a mesma. Quanto à referida conduta, a mesma está: 
 
(A) Errada, pois o servidor da carreira da GCMBH poderá ser cedido, a critério do prefeito, para 

ter exercício em outros órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder 
Executivo municipal, em outros órgãos ou entidades dos demais Poderes municipais e nos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e de outros Municípios, inclusive a 
Fundações Públicas e Privadas. 

(B) Correta, pois o servidor da carreira da GCMBH poderá ser cedido, a critério do prefeito, para 
quaisquer órgãos e entidades. 

(C) Errada, pois o servidor da carreira da GCMBH poderá ser cedido, a critério do prefeito, para 
ter exercício em outros órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder 
Executivo municipal, em outros órgãos ou entidades dos demais Poderes municipais e nos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e de outros Municípios. 

(D) Correta, pois não há nenhuma ilegalidade na cessão à Fundação Privada XYZ. 
 
QUESTÃO 28 
Acerca dos crimes, marque a alternativa CORRETA: 
 
(A) A tentativa é quando, iniciada a execução, se consuma por circunstâncias alheias à vontade 

do agente.  
(B) Doloso é quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. 
(C) Culposo é quando o agente deu causa ao resultado por prudência. 
(D) Há crime quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento de dever legal ou no 

exercício regular de direito. 
 
QUESTÃO 29 
João é servidor da Guarda Civil Municipal e ao fazer uma atividade ostensiva fez apreensão de 
uma quantia advinda de um crime, mas não repassou à administração pública para os devidos 
fins, vindo a apropriar-se dessa quantia, sob a alegação de que estava precisando de referida 
quantia. Sobre o tipo de crime praticado pelo servidor, marque a alternativa CORRETA. 
 
(A) Concussão. 
(B) Descaminho. 
(C) Peculato. 
(D) Corrupção passiva. 



 
QUESTÃO 30 
Dentre as competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos 
órgãos federais e estaduais, marque a alternativa CORRETA: 
   
(A) Colaborar, de forma integrada, com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que 

contribuam com a paz social. 
(B) Articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de ações 

interdisciplinares de segurança no Estado. 
(C) Não exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas. 
(D) Não cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades. 
 

 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
 
QUESTÃO 31 
No Windows 7, após Abrir contas de usuário, no Painel de controle, pode-se criar uma senha para 
proteger seu computador contra hackers ou outros usuários indesejados. Para realizar tal 
procedimento, marque, dentre as alternativas abaixo, a opção CORRETA: 
 
(A) Clicar em Criar um disco de redefinição de senha; digitar a senha na caixa Nova senha; 

redigitá-la em Confirmar nova senha e clicar em Criar senha. 
(B) Clicar em Criar uma senha para a conta; digitar a senha na caixa Nova senha; redigitá-la em 

Confirmar nova senha e clicar em Criar senha. 
(C) Clicar em Gerenciar suas credenciais; digitar a senha na caixa Nova senha; redigitá-la em 

Confirmar senha e clicar em Recriar senha. 
(D) Clicar em Gerenciar criptografia; digitar a nova senha; confirmar a senha escolhida e clicar em 

Criar senha. 
 
QUESTÃO 32 
Os procedimentos indicados a seguir podem vir a ser executados para identificar qual é a versão 
do Internet Explorer que, por hipótese, esteja sendo utilizada pelo usuário. 
 

I. Abra o Internet Explorer, clique no botão Ferramentas  e clique na opção do menu Sobre o 
Internet Explorer. 

II. Na barra de menus do I.E. 11, clique na opção Ferramentas, em seguida em Opções da 
internet, a seguir na Aba geral e, em Histórico da navegação, clique no botão Configurações. 

III. No menu do I.E. 11, clique na opção Ajuda e, em seguida, na opção Sobre o Internet Explorer. 
IV. Na barra de menus do I.E. 11, clique na opção Exibir, em seguida, em Barra de ferramentas, 

e, após clicar em Barra de status, clique no botão Versão do Internet Explorer. 
V. A partir da barra de menus, na opção Arquivo, do I.E. 11, clicar na opção Propriedades e, em 

seguida, no botão Certificados para obter a informação da versão do Internet Explorer em 
utilização. 

 
A alternativa que contém, de forma CORRETA, os procedimentos que realmente indicam qual 
versão do I.E. 11 está em uso é: 
 
(A) I e IV. 
(B) III e V. 
(C) II e IV. 
(D) I e III. 
 



QUESTÃO 33 
Para inserir uma Quebra de página manual em um documento do Word 2007, no local em que 
você deseja iniciar uma nova página, marque, dentre as alternativas abaixo, a opção que indica a 
forma CORRETA para este procedimento: 
 
(A) Na guia Inserir, no grupo Páginas, clique em Quebra de página. 
(B) Na guia Layout da página, clique no Iniciador de Caixa de diálogo configurar página e, em 

seguida, clique na guia Quebras de linha e de página. 
(C) Na guia Layout da página, clique no Iniciador de Caixa de diálogo parágrafo e, em seguida, 

clique na guia Quebras de linha e de página. Marque a caixa de seleção Controle de linhas 
órfãs/viúvas. 

(D) Na guia Ferramentas de tabela, clique em Layout. No grupo Tabela, clique em Propriedades. 
Clique na guia Linha e limpe a caixa de seleção Permitir quebra de linha entre páginas. 

 
QUESTÃO 34 
No Microsoft Excel 2007 pode-se quebrar o texto de forma a que ele apareça em várias linhas de 
uma célula. Sobre este recurso, assinale, dentre as alternativas abaixo, a opção CORRETA: 
 
(A) Para que o texto seja quebrado manualmente, selecione, na planilha, as células que deseja 

formatar e, na guia Página inicial, no grupo Alinhamento, clique em Quebrar texto 
manualmente. 

(B) Para inserir uma quebra de linha manualmente, iniciando uma nova linha em qualquer ponto 
específico de uma célula, clique duas vezes (ou tecle F2) na célula na qual você deseja 
inserir uma quebra de linha. Na célula, clique no local em que você deseja quebrar a linha e 
pressione Alt + Enter. 

(C) Para que o texto seja quebrado automaticamente, selecione, na planilha, as células que 
deseja formatar e, na guia Página inicial, no grupo Alinhamento, clique na guia 
Preenchimento e, em seguida, no botão Quebrar texto automaticamente. 

(D) Para que o texto seja quebrado automaticamente, selecione, na planilha, as células que 
deseja formatar e, na guia Página inicial, no grupo Alinhamento, clique em Mesclar e 
centralizar. 

 
QUESTÃO 35 
Na configuração do Microsoft Outlook 2007, para envio e recebimento de e-mails, podem ser 
usados os métodos IMAP e POP para o recebimento, e o SMTP para o envio. Dentre as 
afirmações abaixo, assinale a alternativa CORRETA: 
 
(A) No método IMAP, depois que o e-mail é baixado, ele só pode ser acessado usando-se o 

mesmo computador. Se se tentar acessar o e-mail em um dispositivo diferente, as 
mensagens que foram baixadas anteriormente não estarão disponíveis. 

(B) O método POP permite que você acesse seu e-mail em qualquer lugar e em qualquer 
dispositivo. Ao ler uma mensagem de e-mail usando-o, você não está, na verdade, baixando 
ou armazenando em seu computador; em vez disso, você está lendo o serviço de e-mail. 

(C) A configuração do servidor de saída de e-mails será grafada da seguinte forma: SMTP.<nome 
do serviço>.com. 

(D) A configuração do POP no Servidor de entrada de e-mails será grafada da seguinte forma: 
IMAP.<nome de serviço>.com 

 
 



NOÇÕES DE GEOGRAFIA URBANA 
 
 
QUESTÃO 36 
Segundo artigo no site da Prefeitura intitulado Mapa de declividades, “A topografia de Belo 
Horizonte é, por vezes, usada como argumento para justificar que não podemos ser uma cidade 
acessível para todos [...]” (PBH, 2018). 
 
Sobre o enunciado acima e outros conhecimentos relacionados aos aspectos físicos e territoriais 
do Município, é INCORRETO afirmar que: 
 
(A) O conhecimento da topografia municipal é fundamental para auxiliar o planejamento e 

mobilidade urbanos, e também a melhoria da infraestrutura existente. 
(B) As maiores declividades médias do território municipal estão localizadas nas regiões 

administrativas Centro-Sul e leste. 
(C) O mapa de declividade do Município foi elaborado com base no mapa de curvas de nível; ele 

fornece três valores de declividade: mínima, média e máxima. 
(D) Nas regiões administrativas Oeste, Norte e Barreiro estão as áreas com trechos mais suaves, 

e por isso representam menor ônus para a Prefeitura com obras de infraestrutura. 
 
QUESTÃO 37 
Leia os itens abaixo. Eles se referem aos pontos turísticos do Município de Belo Horizonte: 

 
I - Circuito Cultural Praça da Liberdade: Importante “corredor de cultura” do Brasil; está 

localizado em uma área histórica de Belo Horizonte que remonta à época da construção da 
capital; abriga museus, centros de cultura e de formação; ao procurar articular o espaço 
urbano aos diversos grupos artísticos e populares, o Circuito vem se consolidando como 
importante política pública cultural em Minas Gerais. 

II - Conjunto Moderno da Pampulha: Área turística de grande visitação, tornou-se Patrimônio 
Cultural da Humanidade pela UNESCO. A obra-prima, construída em meados no século 
passado, leva a assinatura de Oscar Niemeyer, Roberto Burle Marx e Cândido Portinari. 
Inclui edifícios e jardins da Igreja São Francisco de Assis, o Museu de Arte da Pampulha, a 
Casa do Baile, o Iate Tênis Clube, entre outros, o espelho d’água e a orla da Lagoa. 

III - Museu Histórico Abílio Barreto: Projetado inicialmente para ser um cassino na década de 
1940, durante a administração do prefeito Juscelino Kubitschek. Os jardins que circundam o 
prédio têm como característica principal sua composição de formas sinuosas, com grandes 
blocos ou manchas de cores, construídas com espécies da flora brasileira. Foram 
incorporadas ao paisagismo estátuas de Ceschiatti, Zamoiski e José Pedrosa. 

IV - Mirante do Mangabeiras: Localizado no bairro Mangabeiras, o espaço é constituído por dois 
decks, grande área gramada, plantas ornamentais e bancos. O Mirante foi incorporado ao 
Parque das Mangabeiras, que está numa área de preservação ambiental, e proporciona uma 
visão privilegiada da capital. Duas esculturas em aço, em formato de olhos, foram instaladas 
simbolizando o convite à contemplação de Belo Horizonte. 

 
Estão CORRETOS os itens: 

 
(A) Apenas II, III e IV. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas I, II e IV. 
(D) Todos eles estão corretos. 
 



QUESTÃO 38 
Sobre as características da violência em Belo Horizonte e na RMBH (ZILLI, BEATO, 2015) é 
CORRETO afirmar que: 
 
(A) Na maioria dos eventos, verifica-se que a distância é grande entre o local de moradia das 

vítimas de homicídio e o local onde foram assassinadas, geralmente ocorrendo em bairros 
diferentes. 

(B) A atuação de gangues e grupos armados ocorre de maneira fragmentada, em vários 
pequenos grupos, sem a filiação a qualquer “confederação criminosa”, como ocorre no Rio de 
Janeiro. 

(C) Os grupos delinquentes vinculam-se a diversos territórios de várias vilas e favelas da Região 
Metropolitana, pois visam expandir suas atividades criminosas. 

(D) As principais gangues e grupos armados atuam nas favelas e aglomerados de municípios 
periféricos do Colar Metropolitano de Belo Horizonte. 

 
QUESTÃO 39 
Leia os itens abaixo. Eles se referem às características físicas e territoriais do Município de Belo 
Horizonte. 
 
I.  O Município possui a maior área territorial se comparada com as dos outros municípios 

integrantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
II. Possui vários parques municipais, com boa cobertura geográfica, apenas uma das nove 

regiões administrativas, a Leste, não possui. 
III.  Apesar de preservar muito pouco a sua vegetação original, Belo Horizonte é ainda uma das 

capitais mais arborizadas do Brasil, o que contribui para a qualidade do ar. 
IV.  As maiores cotas altimétricas do Município são encontradas no extremo sul (Serra do Curral), 

enquanto as áreas mais baixas, na porção nordeste (Córrego do Onça). 
 
Estão CORRETOS os itens: 

 
(A) Apenas II, III e IV. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas I, III e IV. 
(D) Todos eles estão corretos. 

 
QUESTÃO 40 
Leia os itens abaixo. Eles se referem aos principais eventos culturais realizados no Município de 
Belo Horizonte. 
 
I.  Arraial de Belo Horizonte: o evento realizado na Praça da Estação está entre os cinco 

maiores destinos turísticos brasileiros do período junino. 
II.  Carnaval: nos últimos dez anos este evento vem perdendo importância devido à redução do 

número de participantes. 
III. Aniversário de Belo Horizonte: evento realizado no mês de janeiro quando se comemora a 

inauguração da capital. 
IV. Parada do Orgulho LGBT/QIAP: A edição de 2018 abordou o tema “Mais Democracia e 

Mais Direitos Humanos: esse é o Brasil que queremos para as LGBT.” 
 
Estão CORRETOS os itens: 
 
(A) II e III. 
(B) I, II e III. 
(C) II, III e IV. 
(D) I e IV. 

 



QUESTÃO 41 
Os itens abaixo contêm algumas das diretrizes norteadoras do Novo Plano Diretor do Município 
de Belo Horizonte, respectivamente, as subseções IV, V, VI e IX, do Capítulo III, Título II, da Lei 
Nº 7.165 de 27 de agosto de 1996 e suas atualizações. 
 
 

I -  Da Proteção da Memória e do Patrimônio Cultural: proteger os elementos paisagísticos; 
promover a desobstrução visual da paisagem e dos conjuntos de elementos de interesse 
histórico e arquitetônico; estimular ações que visem à recuperação de edifícios e conjuntos, 
conservando as características que os particularizam; proteger o patrimônio cultural, por meio 
de pesquisas, inventários, tombamentos, etc.; compensar os proprietários de bens 
protegidos; criar o arquivo de imagens dos bens culturais tombados no Município. 

II - Da Política de Segurança Pública: promover a implantação descentralizada dos 
equipamentos necessários à melhoria das condições de segurança pública, visando reduzir 
os índices de criminalidade; Incluir as áreas de risco geológico e as sujeitas a enchentes na 
programação da defesa civil; adotar sistema de comunicação de emergência com 
populações de áreas sujeitas a catástrofes; implantar sistema de controle e proteção dos 
bens municipais, incluída a criação da guarda municipal. 

III - Do Sistema Viário e de Transportes: articular o sistema viário com as vias de integração 
metropolitanas e as rodovias estaduais e as federais; reduzir o caráter da área central de 
principal articuladora do sistema viário; buscar uma melhor articulação das periferias, entre si 
e com os centros; implantar pistas especiais para transporte de massa; implantar ciclovias, 
áreas de travessia e de circulação de pedestres; possibilitar o acesso do transporte coletivo e 
de veículos de serviço às áreas ocupadas por população de baixa renda.  

IV - Do Meio Ambiente: promover o desenvolvimento sustentável, assegurando a preservação 
para a presente e futuras gerações; promover a articulação com os municípios da Região 
Metropolitana, para desenvolver programas urbanísticos de interesse comum; delimitar 
espaços que tenham potencialidade para se tornarem áreas verdes; promover a recuperação 
e a preservação dos lagos, represas e lagoas municipais; garantir maior permeabilidade do 
solo em áreas públicas e particulares. 

 
 

Sobre os enunciados I a IV, estão CORRETOS os itens: 
 
 

(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Todos estão corretos. 
(D) Apenas III e IV. 

 
 
QUESTÃO 42 
“Uma das questões que atualmente tem atraído grande atenção no âmbito dos estudos 
populacionais refere-se ao processo de desconcentração espacial da população [...]” (LOBO, 
CARDOSO & MATOS, 2008). 
 
Sobre a atual distribuição espacial da população na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
marque a alternativa que contem a tendência INCORRETA: 
 
(A) Crescimento gradual da população periférica. 
(B) Progressiva dispersão espacial da população. 
(C) Redução do peso demográfico do núcleo metropolitano. 
(D) Constante polarização espacial demográfica. 
 



QUESTÃO 43 
Sobre as causas e as características relacionadas às enchentes em Belo Horizonte, é 
INCORRETO afirmar que: 

 
(A) O Município tem relevo acidentado, principalmente em suas bordas sul e leste, além de ser 

cortado por inúmeros cursos d’água. 
(B) A região administrativa Noroeste é a que apresenta maior risco de inundação, pois dela 

partem os principais tributários do Ribeirão Arrudas. 
(C) O asfalto e as construções reduzem a absorção da água pluvial, o que favorece a subida 

rápida do nível dos cursos d’água. 
(D) As avenidas Vilarinho, Francisco Sá, Tereza Cristina, Bernardo Vasconcelos e Cristiano 

Machado são as principais áreas. 
 
 

HISTÓRIA DE BELO HORIZONTE 
 
 
QUESTÃO 44 
Conforme o texto A administração municipal do prefeito Juscelino Kubitschek: estética e 
planejamento da cidade de Belo Horizonte na década de 1940 de Marcelo Cedro (2006), a 
imprensa e o poder público articulavam discursos sobre reformas dos guetos. Por quê? Marque a 
alternativa CORRETA. 
 
(A) Era necessário que os guetos passassem por uma reforma na estrutura, como pinturas mais 

modernas para expressar a boa imagem. 
(B) Era necessário reformar imediatamente esses guetos em formação, já que se constituíam 

pontos nevrálgicos de violência e insalubridade e que, além disso, prejudicavam a imagem 
estética da cidade. 

(C) As reformas dos guetos eram importantes, porque faziam parte da construção histórica da 
modernidade que surgia. 

(D) As reformas eram necessárias porque faziam parte do projeto arquitetônico da cidade. 
 
 
QUESTÃO 45 
De acordo com o texto de Rogério Arruda (2012) sobre a relação Belo Horizonte e La Plata: 
cidades-capitais da modernidade latino-americana no final do século XIX marque a alternativa 
CORRETA: 
 
(A) La Plata e Belo Horizonte surgiram como cidades-modelo ideais, que rapidamente 

demonstraram as distâncias entre seu planejamento e sua execução. Elas são provas do 
grande hiato existente entre idealização de uma ocupação e apropriação efetiva do espaço. 

(B) A construção de uma nova capital para a província de Buenos Aires se associa imediatamente 
à revolução de 1880, ocorrida na cidade de Buenos Aires. Já a construção de Belo Horizonte 
se vincula a revolução de 1930, oportunidade usada por parcela das elites mineiras para 
encaminhar um processo de modernização do Estado. 

(C) O engenheiro Aarão Reis somente realizou os estudos das localidades para a nova capital de 
Minas, porém não participou do seu planejamento nem da construção. 

(D) A proposta urbanística para a nova capital inviabilizou em termos racionais e, técnicos uma 
cidade que não fosse diferente das formas urbanas que prevaleciam em Minas Gerais e em 
grande parte do Brasil. 

 



QUESTÃO 46 
De acordo com texto Mercado do crack e violência urbana na cidade de Belo Horizonte de autoria 
de Luís Flávio Sapori e outros (2012), é CORRETO afirmar que: 
 
(A) Um importante projeto de prevenção social da criminalidade, o Fica Vivo, foi implantado a 

partir de 2004 nos aglomerados de Belo Horizonte, que apresentavam os maiores indicadores 
de homicídios. Além de contemplar diversas ações de inclusão social de jovens em situação 
de vulnerabilidade social, o projeto não envolvia a presença da Polícia Militar. 

(B) A ação governamental, por meio do Fica Vivo, não foi capaz de impactar a incidência de 
homicídios nem combater a disseminação do comércio e do consumo do crack. 

(C) A sucessão de homicídios começou a atrair a presença de pessoas para os aglomerados, 
interessados em comercializar drogas, fato que afeta diretamente a lucratividade do comércio 
da droga ilícita. 

(D) O comércio ilegal do crack em Belo Horizonte instala-se, inicialmente, em um aglomerado 
urbano, como foi o caso da Pedreira Prado Lopes; cria, então, um mercado consumidor e, 
posteriormente, vai se propagando para outras localidades. 

 
 
QUESTÃO 47 
De acordo com o texto A administração municipal do prefeito Juscelino Kubitschek: estética e 
planejamento da cidade de Belo Horizonte na década de 1940, de autoria de Marcelo Cedro 
(2006), é CORRETO afirmar que: 
 
(A) O aumento da densidade populacional acarretou a especulação imobiliária. Como 

consequência, muitos dos que chegavam à cidade conseguiam moradia por causa dos baixos 
preços das habitações. 

(B) A Pedreira Prado Lopes, que sempre fora habitada por um aglomerado de operários, que 
extraíram pedras para a construção de Belo Horizonte, tornou-se um grande centro de 
industrialização. 

(C) A influência corbusiana no planejamento da nova capital por Oscar Niemeyer Lúcio Costa se 
fez notar pelo estilo habitacional de blocos uniformes, pelo uso do ferro e concreto, como 
também pela intenção, segregadora, de evitar o processo de favelização que pudesse 
comprometer a estética urbana. 

(D) O conjunto arquitetônico da Pampulha, entretanto, não buscou pela pureza das formas, nem 
se remodelou esteticamente Belo Horizonte no mundo arquitetônico internacional. 

 
QUESTÃO 48  
Conforme o texto A administração municipal do prefeito Juscelino Kubitschek: estética e 
planejamento da cidade de Belo Horizonte na década de 1940, do autor Marcelo Cedro (2006), os 
empreendimentos realizados em Belo Horizonte pelo prefeito Juscelino Kubitschek abrangeram 
mudanças. Quais foram essas mudanças? Marque a alternativa CORRETA. 
 
(A) Inicialmente as mudanças foram somente na esfera material – para promover mais 

construções de prédios modernos para os trabalhadores que emigravam do interior. 
(B) As mudanças ocorreram na esfera material - para trazer ao novo centro urbano as grandes 

indústrias para garantir mais emprego para população. Na esfera cultural construir um cinema 
para a diversão dessa população. 

(C) No âmbito material – como a construção de novos bairros, asfaltamento de ruas e avenidas, 
serviço de saneamento e terraplenagem, aterro de córregos etc.; enfim, uma nova 
reestruturação e planejamento urbanos –, como também na esfera cultural, a partir da 
Exposição de Arte Moderna e do projeto arquitetônico da Pampulha, entre outros. 

(D) Inicialmente as mudanças foram somente na esfera cultural – na construção de prédios 
arquitetônicos para moldar as cidades conforme a Europa. 

 



QUESTÃO 49 
Em relação ao texto A política de proteção do patrimônio cultural em Belo Horizonte, de autoria de 
Mariana Brandão e Carolina Soares (2017) é CORRETO afirmar que: 
 
(A) Adotar prioritariamente a proteção através de Conjuntos Urbanos não exclui, entretanto, a 

possibilidade de se efetuar tombamentos de imóveis, ou registros de manifestações culturais 
isolados, ou seja, em áreas fora daqueles conjuntos estabelecidos ou em estudo/inventário. 

(B) A proteção de Conjuntos Urbanos exclui a possibilidade de se efetuar tombamentos de 
imóveis, ou registros de manifestações culturais isolados, ou seja, em áreas fora daqueles 
conjuntos estabelecidos ou em estudo/inventário. 

(C) A proteção de Conjuntos Urbanos só pode ser realizada de forma isolada, caso contrário o 
serviço municipal de preservação não valida a proteção. 

(D) Adotar prioritariamente a proteção através de Conjuntos Urbanos exclui, entretanto, a 
possibilidade de se efetuar tombamentos de imóveis, e os registros de manifestações 
culturais isolados independentemente se estiver fora daqueles conjuntos estabelecidos ou em 
estudo/inventário. 

 
QUESTÃO 50 
Em relação ao texto A política de proteção do patrimônio cultural em Belo Horizonte (BRANDÃO 
E SOARES, 2017) é CORRETO afirmar que: 
 
(A)  A política de patrimônio no Município de Belo Horizonte teve início em 1930 com a revolução. 
(B) O município de Belo Horizonte teve sua política de preservação e promoção ao patrimônio 

cultural instituída no contexto dos debates relacionados à redemocratização do País na 
década de 1980 e materializada no texto da Constituição de 1988, particularmente em seus 
artigos 215 e 216. 

(C) A Política de Patrimônio de Belo Horizonte, que focou mais na questão da arquitetura, teve 
início no final do século XIX. 

(D) A política de Patrimônio de Belo Horizonte se constituiu e materializou com a constituição de 
1934, com a chamada Era Vargas. 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA. 

 
 

Questão Resp. Questão Resp. Questão Resp. Questão Resp. Questão Resp. 

Nº 01  Nº 11  Nº 21  Nº 31  Nº 41  

Nº 02  Nº 12  Nº 22  Nº 32  Nº 42  

Nº 03  Nº 13  Nº 23  Nº 33  Nº 43  

Nº 04  Nº 14  Nº 24  Nº 34  Nº 44  

Nº 05  Nº 15  Nº 25  Nº 35  Nº 45  

Nº 06  Nº 16  Nº 26  Nº 36  Nº 46  

Nº 07  Nº 17  Nº 27  Nº 37  Nº 47  

Nº 08  Nº 18  Nº 28  Nº 38  Nº 48  

Nº 09  Nº 19  Nº 29  Nº 39  Nº 49  

Nº 10  Nº 20  Nº 30  Nº 40  Nº 50  
Nota: Resp. = Resposta 

 

O gabarito oficial da Prova Objetiva de Múltipla Escolha será publicado no DOM, no endereço 
eletrônico www.pbh.gov.br/dom e disponibilizado no endereço eletrônico 
www.fgrconcursos.org.br, no dia 20/08/2019. 
 
O Caderno de Questões das provas será divulgado no endereço eletrônico 
www.fgrconcursos.org.br, na mesma data da divulgação do gabarito e apenas durante o prazo 
recursal. 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO  
 

  
 
 
 
 
Declaro, para os devidos fins, que o (a) candidato (a) 
______________________________________________________, compareceu nesta data, no 
período de 13h00min às 17h00min horas, para realização das Provas Objetivas do Concurso 
Público da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para o cargo de Guarda Civil Municipal. 
 
Belo Horizonte, 18 de agosto de 2019. 
 
 

 
Pedro Seixas da Silva 
Superintendente-Geral 


