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GABARITO COMENTADO 
 

SIMULADO – 01/06/2019 
 

GUARDA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

QUESTÃO 01 

Letra C 

O TRECHO DESTACADO DO TEXTO RESPONDE A QUESTÃO 

"(...), a saúde deve ser entendida em sentido mais amplo, como componente da qualidade de vida. Assim, 

não é um “bem de troca”, mas um “bem comum”, um bem e um direito social, em que cada um e todos possam 

ter assegurados o exercício e a prática do direito à saúde, a partir da aplicação e utilização de toda a riqueza 

disponível, conhecimentos e tecnologia desenvolvidos pela sociedade nesse campo, adequados às suas 

necessidades, abrangendo promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de 

doenças. 

 

QUESTÃO 02 

Letra D 

O TRECHO DESTACADO DO TEXTO RESPONDE A QUESTÃO 

"(...), a saúde deve ser entendida em sentido mais amplo, como componente da qualidade de vida. Assim, 

não é um “bem de troca”, mas um “bem comum”, um bem e um direito social, em que cada um e todos 

possam ter assegurados o exercício e a prática do direito à saúde, a partir da aplicação e utilização de toda 

a riqueza disponível, conhecimentos e tecnologia desenvolvidos pela sociedade nesse campo, adequados às suas 

necessidades, abrangendo promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de 

doenças. 

 

QUESTÃO 03 

Letra C 

O TRECHO DO TEXTO DESTACADO DO TEXTO RESPONDE A QUESTÃO 

(...) Embora o país esteja passando por uma difícil fase de ajuste macroeconômico, onde os cortes 

orçamentários penalizam profundamente as organizações do sistema de ciência e tecnologia e de saúde pública, 

é fundamental para os atores envolvidos no processo de geração e difusão de inovações tecnológicas 

empenharem-se cada vez mais na busca de produtos e processos que contribuam para a melhoria das 

condições de vida da população brasileira. 

 

QUESTÃO 04 

Letra B 

DE ACORDO COM O DESTACADO NO TRECHO DO TEXTO, PODE-SE CONSIDERAR LETRA B 

(...) Com a internacionalização da economia, a liberação das forças de mercado e a veloz introdução de 

inovações tecnológicas, novas formas de comportamento, com ênfase no aumento da qualidade e produtividade 

são impostas às organizações, a fim de fazer frente às pressões competitivas. No Brasil, a recente abertura do 

mercado e a gradual retirada do Estado de vários setores econômicos são consequência da adaptação às 

mudanças econômicas em curso no resto do mundo. Em face desse novo cenário, as instituições de pesquisa 

científica e tecnológica nacionais devem encontrar saídas para a sua sobrevivência, procurando desenvolver 

práticas de gestão compatíveis com a nova realidade, capazes de oferecer flexibilidade e gerar respostas rápidas 

a problemas complexos. (...) 
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QUESTÃO 05 

Letra A 

DE ACORDO COM O TRECHO DESTACADO DO TEXTO DADO, TEMOS A RESPOSTA DE 

LETRA A 

O serviço de saúde não dá conta de toda a demanda e os custos impostos pela iniciativa privada são 

incompatíveis com o poder aquisitivo da maioria das pessoas. Outro problema importante é o baixo 

investimento em pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos na área da saúde. (...) 

 

QUESTÃO 06 

Letra B 

BEM COMUM = SUBSTANTIVO E ADJETIVO 

(A) a ser assimilado pelo poder público. SER (VERBO) e poder (SUBSTANTIVO) 

(B) conhecimentos e tecnologia desenvolvidos pela sociedade. 

Conhecimentos (SUBSTANTIVO) e desenvolvidos (ADJETIVO) 

(C) e a prática do direito à saúde. Prática (SUBSTANTIVO). Direito (SUBSTANTIVO) 

(D) tratamento e reabilitação de doenças. tratamento e reabilitação ( são substantivos) 

 

QUESTÃO 07 

Letra B 

COM - preposição 

SUPÉRFLUOS - adjetivo 

TODAS - pronome 

QUE – pronome 

 

QUESTÃO 08 

Letra A 

I) Sujeito Indeterminado: Verbo na 3ª PP sem sujeito explícito. 

II) Voz Passiva Sintética DESPEJA-SE UM BALDE DE ÁGUA NO TERRAÇO. (Um balde de água é 

despejado no terraço). O PRONOME “SE” ESTÁ COM VERBO VTD, PORTANTO É PARTÍCULA 

APASSIVADORA. 

 

QUESTÃO 09 

Letra C 

(A) surgiram 

(B) ocorreram 

(C) O verbo EXISTIR vai variar, concordando com seu sujeito, SEMPRE.  

(D) faz ( IMPESSOAL, INDICANDO TEMPO DECORRIDO FICA NA 3ª P.SINGULAR) 

 

QUESTÃO 10 

Letra A 

I. Usa-se o acento indicativo da crase em À LUZ porque se está diante de uma expressão adverbial que exige 

preposição + artigo feminino. 

CORRETA. A locução adverbial "à luz" é craseada como as demais locuções adverbiais, conjuntivas ou 

prepositivas femininas.  

II. A forma verbal : IAM APONTANDO pode ser substituída, sem prejuízo do entendimento, por 

APONTAM. 

INCORRETA. A locução com o verbo "ir" no pretérito imperfeito do Indicativo (iam) e o gerúndio 

(apontando) indica ação passada frequente que se prolongava. A substituição de "iam apontando" por 

"apontam" causa alteração de sentido. 

III. A palavra GÁS é acentuada por ser oxítona terminada em A, seguida de S. 

INCORRETA. No caso da palavra "GÁS", temos um monossílabo tônico (uma sílaba) terminado em 

"A(s)" e, por isso, acentuado. 

 

  



 

GMBH - Simulado 
 

Gabarito Comentado 

 

www.editorapl.com.br 3 

PROVA DE LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 11 

Letra A 

Apenas a alternativa A está CORRETA, pois está expressa no artigo 15 da LOMBH 

Já a alternativa II, está ERRADA pela omissão das provas e títulos na alternativa, conforme previsão do artigo 

45 §1º 

No item III, a palavra exclusivamente torna a assertiva INCORRETA, pois empregados públicos também 

podem exercer a função. 

 

QUESTÃO 12 

Letra D 

Primeira assertiva verdadeira conforme PREVISÃO DO ARTIGO 33 DA LOMBH 

SEGUNDA FALSA, PORQUE EXISTE EXCEÇÃO AS PROIBIÇÕES DESCRITAS NO ARTIGO 40 DA 

LOMBH 

Terceira verdadeira conforme previsto no artigo 18 da LOMBH 

Quarta afirmativa verdadeira de acordo com artigo 28 da LOMBH 

 

QUESTÃO 13 

Letra D 

A resposta é a letra d, onde o conceito de mandado de segurança é compatível com o artigo 5º, LXIX - conceder-

se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas 

data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; 

 

QUESTÃO 14 

Letra A 

(A) CORRETA. Art. 117 do ECA: A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas 

gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, 

hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou 

governamentais. 

(B) Art. 116 e § único do ECA: Art. 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a 

autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento 

do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Parágrafo único. Havendo manifesta 

impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada. 

(C) Art. 112, §2º do ECA: § 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho 

forçado. 

(D) Art. 120 do ECA: O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de 

transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de 

autorização judicial. 
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QUESTÃO 15 

Letra A 

Capítulo II 

Das Atribuições do Conselho 

 

Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar: 

I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas 

no art. 101, I a VII; 

II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII; 

 

As medidas previstas estão no art. 101, I a VII, e art 129, I a VII 

 

(A) art 101, IV – RESPOSTA CORRETA. 

Inciso IV, está dentro (art. 101 I a VII ) 

(B) art 101, § 9º  

§ 9º, está fora (art. 101 I a VII ) 

(C) art 101, VIII 

Inciso VIII está fora (art. 101 I a VII ) 

(D) art 129, VIII 

Inciso VIII está fora (art 129, I a VII ) 

 

QUESTÃO 16 

Letra C 

I. A colocação da criança ou adolescente em família substituta se fará mediante a guarda, tutela ou adoção e 

independentemente da sua situação jurídica.  

CORRETA 

Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, 

independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta Lei. 

II. Os grupos de irmãos deverão ser colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, 

ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a 

excepcionalidade de solução diversa. 

CORRETA 

Art. 28, § 4º Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família 

substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique 

plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o 

rompimento definitivo dos vínculos fraternais. 

III. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível nas 

modalidades de tutela e adoção. 

INCORRETA. A colocação em família substituta estrangeira é admissível apenas na modalidade 

adoção. 

Art. 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível 

na modalidade de adoção. 

IV. Tratando-se de menor de 12 (doze) anos de idade, não será necessário seu consentimento expresso.  

CORRETA. O menor de 12 anos deve ser ouvido, mas essa oitiva não é obrigatória. 

Art. 28 § 1º Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe 

interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações 

da medida, e terá sua opinião devidamente considerada. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) 

Vigência 
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QUESTÃO 17 

Letra C 

INCORRETA. O art. 4o, § 1o da Lei nº 10.826/03 dispões que o Sinarm expedirá autorização de compra de 

arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos, em nome do requerente e para a arma 

indicada, sendo INTRANSFERÍVEL esta autorização. 

 

QUESTÃO 18 

Letra D 

a) INCORRETA. O art. 2o, VIII dispõe que compete ao Sinarm, cadastrar os armeiros em atividade no País, 

bem como conceder licença para exercer a atividade; 

b) INCORRETA. O art. 4o dispõe que para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, 

ALÉM de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos: 

I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais 

fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial 

ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos;  

II – apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa; 

III – comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, 

atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei. 

c) INCORRETA. Conforme o art. 6o É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo 

para os casos previstos em legislação própria e para: 

X - integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, 

cargos de Auditor-Fiscal e Analista Tributário. 

d) CORRETA. Conforme dispõe o art. 7o, as armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de 

segurança privada e de transporte de valores, constituídas na forma da lei, serão de propriedade, 

responsabilidade e guarda das respectivas empresas, somente podendo ser utilizadas quando em serviço, 

 

QUESTÃO 19 

Letra B 

a) INCORRETA. Conforme o art. 25, II o titular do porte de arma de fogo deverá comunicar 

IMEDIATAMENTE. 

b) CORRETA. Conforme dispõe o art. 28. 

c) INCORRETA. Conforme o art. 44, é a Polícia Federal que poderá conceder Porte de Arma de Fogo às 

Guardas Municipais.  

d) INCORRETA. Conforme o art. 41, compete ao Comando do Exército autorizar a aquisição de armas de 

fogo e de munições para as Guardas Municipais. 
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QUESTÃO 20 

Letra C 

INCORRETA. Conforme o art. 9º, § 2º as Polícias Civis e Militares são integrantes OPERACIONAIS do 

Susp. 

 

QUESTÃO 21 

Letra D 

De acordo com a Lei 9.313/07, que institui o Estatuto da GMBH dispõe que: 

A alternativa “A” NÃO está de acordo com o art. 32 da Lei 9.319/07, que assim dispõe: “O Guarda Municipal 

que retornar à atividade após a cessação dos motivos que causaram sua aposentadoria por invalidez, e observada 

a contribuição previdenciária no período, terá direito à contagem do tempo relativo ao período de afastamento 

para todos os fins, exceto para progressão profissional.” Desta forma, o tempo em que o servidor ficou 

aposentado não será contado para efeito de progressão profissional. 

A alternativa “B” NÃO está de acordo com o art. 39 da Lei 9.319/07, que assim dispõe: “O Guarda Municipal 

readaptado submeter-se-á, semestralmente, a exame médico realizado pelo órgão municipal competente, a fim 

de ser verificada a permanência das condições que determinaram a sua readaptação, até que seja emitido laudo 

médico conclusivo.” No caso em tela, o exame médico será realizado semestralmente e não anualmente. 

A alternativa “C” NÃO está de acordo com o art. 40 da Lei 9.319/07, que assim dispõe: “O Guarda Municipal 

readaptado que exercer, em outro cargo ou emprego, funções consideradas pelo órgão municipal competente 

como incompatíveis com o seu estado de saúde, terá imediatamente cassada a sua readaptação e responderá a 

processo administrativo disciplinar.” Neste caso, o Guarda Municipal terá imediatamente a cassação da sua 

readaptação e responderá a processo administrativo disciplinar e não a exoneração, respondendo a uma 

sindicância. 

A alternativa “D” ESTÁ de acordo com o art. 36 da Lei 9.319/07, que assim dispõe: “O Guarda Municipal 

reintegrado será submetido a exame por junta médica do órgão municipal competente e, quando julgado incapaz 

para o exercício do cargo, será readaptado ou aposentado.” 

Portanto, a resposta a ser marcada é a alternativa “D” 

 

QUESTÃO 22 

Letra C 

De acordo com a Lei 9.313/07, que institui o Estatuto da GMBH dispõe que: 

A alternativa “A” e “B” NÃO estão de acordo com o art. 175, V, da Lei 9.319/07, que assim dispõe:  

“A sindicância, sempre de caráter contraditório, desenvolver-se-á da seguinte forma: 

(...) 

V - prazo de 2 (dois) dias úteis para o sindicado requerer diligências probatórias complementares;”  

 

Portanto, o prazo será de 2 (dois) dias úteis e não de 3(três) dias úteis, e nem de 2 (dois) dias consecutivos. 

 

A alternativa “C” ESTÁ de acordo com o art. 180, V, da Lei 9.319/07, que assim dispõe:  

“O processo administrativo disciplinar será de caráter contraditório, assegurada ao acusado ampla 

defesa, com os meios a ela inerentes, sendo sua instauração determinada pelo Prefeito ou pelo Secretário 

Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial ou pelo Corregedor da GMBH.  

(...) 

V - prazo de 3 (três) dias úteis para o processado requerer diligências probatórias complementares;” 

 

Portanto, o prazo será de de 3(três) dias úteis e não de 3(três) dias consecutivos. 

 

E por fim, A alternativa “D” NÃO está de acordo com o art. 180, V, da Lei 9.319/07, já que o processado terá 

prazo de 3 (três) dias úteis e não de 5 (cinco) dias consecutivos para requerer diligências probatórias 

complementares; 

 

Portanto, a resposta a ser marcada é a alternativa “C” 
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QUESTÃO 23 

Letra A 

De acordo com a Lei 11.154, de 9 de janeiro de 2019, que trata sobre o plano de carreira dos servidores da área 

de atividades de segurança pública que atuam na Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, dispõe que:  

A alternativa “A” NÃO está de acordo com o art. 10 da Lei 11.154/2019, que assim dispõe: “Os integrantes da 

carreira da GCMBH serão submetidos à avaliação de desempenho de que trata o § 4º do art. 41 da Constituição 

da República para fins de aquisição da estabilidade no cargo, com base nos quesitos e critérios estabelecidos em 

regulamento.” Assim a avaliação a que o integrante da guarda municipal se submeterá é a avaliação 

especial, conforme art. 41, § 4º, da CR/88 e não a avaliação periódica de desempenho. 

A alternativa “B” ESTÁ de acordo com o art. 11 da Lei 11.154/2019, que assim dispõe: “ O desenvolvimento 

do servidor público na carreira da GCMBH ocorrerá mediante progressão profissional horizontal por 

merecimento e por promoção vertical.” 

A alternativa “C” ESTÁ de acordo com o art. 12, § 2º, da Lei 11.154/2019, que assim dispõe: “A título da 

progressão profissional por merecimento, o servidor público somente poderá ascender a um nível na tabela de 

vencimentos-base por interstício temporal de 1.095 (mil e noventa e cinco) dias de efetivo exercício, até o limite 

de 15 (quinze) níveis.” 

A alternativa “D” ESTÁ de acordo com o art. 12, § 2º , da Lei 11.154/2019, que assim dispõe: “A promoção 

para os postos do grupo de Comando se dará para o posto hierárquico subsequente ao ocupado pelo servidor, 

no nível de vencimento-base cujo valor seja superior ao atual, em no mínimo 12% (doze por cento).” 

 

Portanto, a resposta a ser marcada é a alternativa “A” 

 

QUESTÃO 24 

Letra D 

A literalidade do Decreto nº 11.566/2003: 

“Art. 1º Fica designado Patrono da Guarda Municipal Patrimonial o Embaixador Sérgio Vieira de 

Mello. 

Art. 2º A Guarda Municipal Patrimonial manterá registro da biografia de seu Patrono e organizará 

eventos em comemoração de seu aniversário natalício anualmente, ficando esta data incluída no 

calendário oficial da GMP. 

Art. 3º A Guarda Municipal Patrimonial usará, em sua documentação oficial, a denominação honorífica 

Guarda Municipal Embaixador Sérgio Vieira de Mello.” 

 

Logo, a denominação honorífica NÃO possui “... Patrimonial...” em sua designação oficial conforme a 

alternativa “d”. 
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QUESTÃO 25 

Letra C 

A literalidade do artigo 3º da lei nº 11.065/2017 define: 

“Art. 3º Os órgãos e entidades da administração pública municipal relacionam-se por subordinação 

administrativa, subordinação técnica, vinculação e suporte técnico-administrativo. 

§ 1º Para os efeitos desta lei, entende-se por: 

I - subordinação administrativa: 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; 

II - subordinação técnica: 

a) a relação de subordinação das unidades setoriais às unidades centrais, no que se refere à 

normalização e à orientação técnica; 

b) a relação hierárquica de um órgão ou unidade com outro órgão ou unidade, independentemente da 

existência de relação de subordinação administrativa; 

 

III - vinculação: 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; 

IV - suporte técnico-administrativo: 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.” 

 

Logo, a assertiva I está ERRADA, sendo sua descrição inerente ao outro conceito de Subordinação Técnica.. 

 

QUESTÃO 26 

Letra D 

A literalidade da Lei nº 4.898/1965 define: 

“Art. 8º A sanção aplicada será anotada na ficha funcional da autoridade civil ou militar.” 

 

 

PROVA DE DIREITO PENAL 

 

QUESTÃO 27 

Letra D 

(D) (Nos termos do artigo 6º do Código Penal, adotou-se, quanto ao lugar do crime, a teoria da ubiquidade 

(mista ou híbrida): “Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo 

ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado”.) 

(A) Há DOLO EVENTUAL quando o agente prevê resultado e, embora não o deseje diretamente, prossegue 

com a conduta, aceitando-o, assumindo o risco de produzí-lo. Lado outro, há culpa consciente, quando o 

agente prevê o resultado e o afasta, supondo poder evitá-lo. 

(B) Para a definição do tempo do crime, o Código Penal brasileiro, em seu artigo 4º, adotou a teoria da 

atividade, dispondo que “considera-se praticado o crime no momento da AÇÃO OU OMISSÃO, ainda 

que outro seja o momento do resultado”. 

(C) Só se pune a CONDUTA CULPOSA quando houver EXPRESSA PREVISÃO EM LEI. Trata-se da 

tipicidade (subsunção ao tipo penal), elemento estrutural do crime culposo, exigido pelo artigo 18, § único 

do Código Penal: “Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, 

senão quando o pratica dolosamente”. 
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QUESTÃO 28 

Letra C 

I. Nos termo do artigo 24, § 1º do Código Penal, “não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever 

legal de enfrentar o perigo.”; 

II. É requisito objetivo da legítima defesa, o “uso moderado dos meios necessários”, o que pressupõe a 

utilização do meio menos lesivo à disposição do agredido no momento da agressão, porém capaz de repelir 

o ataque com eficiência, fazendo cessar a continuidade da ofensa, consoante disposto no artigo 25 do 

Código Penal; 

III. Em relação à contagem de prazo, dispõe o artigo 10º do Código Penal, que: “O dia do começo INCLUI-

SE no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.”; 

IV. Preceitua o artigo 30 do Código Penal que: “Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter 

pessoal, salvo quando elementares do crime.”; 

V. Ao tratar da imputabilidade penal, o artigo 26, caput, do Código Penal preconiza que: “É isento de pena o 

agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da 

ação ou da omissão, inteiramente INCAPAZ de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 

acordo com esse entendimento”. 

 

QUESTÃO 29 

Letra C 

Nos termos do artigo 327, § 1º do Código Penal, considera-se funcionário público por equiparação “quem 

trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade TÍPICA 

da Administração Pública.”. 

 

QUESTÃO 30 

Letra D 

A conduta do funcionário público Diogo amolda-se ao crime de concussão, previsto no artigo 316 do Código 

Penal: “Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-

la, mas em razão dela, vantagem indevida.”, cuja CONSUMAÇÃO, tratando-se de crime formal, é alcançada 

pela EXIGÊNCIA – e não pela entrega – da vantagem indevida.) 
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PROVA DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 31 

Letra D 

(V) Windows Defender é um software que remove malwares, trojans, spywares, adwares instalados no 

computador. Também monitoriza o computador para evitar que estes softwares perigosos modifiquem 

configurações tanto do navegador, como do sistema operacional. 

(V) A área de notificação é uma parte da barra de tarefas que mostra o relógio do sistema, o ícone de volume 

do som e outros ícones que identificam programas que executam em segundo plano ou trazem mensagens 

sobre o estado do sistema. 

 

 
 

(F) O acionamento dos “Gadgets” é clicando com o botão direito do mouse em um espaço vazio da área de 

trabalho, não da barra de tarefas. 

Obs.: Gadgets, são mini aplicativos que podem ser incorporados a área de trabalho do Windows para 

facilitar tarefas do usuário. 

 

 
 

(F) São extensões de Áudio e música. 

Formato WAV (Áudio, música) 

O que é importante de lembrar desse formato de arquivo é que ele é de alta fidelidade (ele reproduz com 

boa precisão o que foi gravado) e sem compressão. 

Formato MP3 (Áudio, música) 

O MP3 popularizou o compartilhamento de músicas A razão do sucesso do MP3 é o fato de conseguir 

equilibrar bons índices de compressão e qualidade. Há, sim, a perda de qualidade se comparado com o 

original, mas em níveis praticamente imperceptíveis para a maioria dos usuários. 

 

QUESTÃO 32 

Letra B 

Um estilo é um conjunto de formatações a que foi atribuído um nome. O Word possui um grande número de 

estilos predefinidos, mas o usuário pode criar outros ou alterar a formatação dos existentes. O estilo Normal é 

um estilo predefinido que o Word aplica aos novos parágrafos criados. 

Você pode usar estilos para aplicar rapidamente um conjunto de opções de formatação de forma consistente em 

todo o documento. Para aplicar um estilo, basta selecionar o texto que você deseja formatar e, em seguida clicar 

na Guia “início” e no Grupo “Estilo”. 
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QUESTÃO 33 

Letra C 

 
 

Atalhos para a Central de favoritos 

 

Abrir Favoritos  CTRL+ I  

Abrir Favoritos em modo fixo  CTRL+ SHIFT+ I  

Organizar Favoritos  CTRL+ B  

Adicionar página atual a Favoritos  CTRL+ D  

Abrir feeds  CTRL+ J  

Abrir feeds em modo fixo  CTRL+ SHIFT+ J  

Abrir Histórico  CTRL+ H  

Abrir Histórico em modo fixo  CTRL+ SHIFT+ H 

 

QUESTÃO 34 

Letra B 

Em D3 =SOMA(A1;D1) Observe o ponto e vírgula. Então vamos somar A1 e D1, ou seja, 

6+15 = 21 

Em D4=MOD(D3;6) Mod calcula o resto da divisão, neste caso o resto da divisão de D3 que é 21 por 6. Então 

o resto é 3 

 

D5=C1+16/2^3 Vamos fazer primeiro a potência pela regra da prioridade matemática, depois a divisão, aí então 

a soma. 

= 12 + 16 / 2^3 

= 12 + 16 / 8 

= 12 + 2 

= 14 
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QUESTÃO 35 

Letra D 

 
 

Nenhuma das pastas originais do Microsoft Outlook 2007 podem ser excluídas ou renomeadas. 

Caso você crie novas pastas, aí sim, as mesmas podem ser excluídas ou renomeadas. 

 

 

PROVA DE GEOGRAFIA URBANA 

 

QUESTÃO 36 

Letra B 

A resposta INCORRETA é a letra B, pois processo de homogeneização não ocorre entre municípios, nem 

internamente, ou seja as regionais são muito diferentes, e nem externamente, quando comparamos o 

desenvolvimento de um município com outro. 

 

QUESTÃO 37 

Letra D 

A resposta INCORRETA é a Letra D. O Parque Ecológico da Pampulha denominado Promotor Francisco Lins 

do Rego não possui a finalidade de cenário para shows musicais, espetáculos de dança entre outros eventos. É 

um parque destinado a atividades ao ar livre e a um conceito ambiental, com uma pequena estação de tratamento 

de esgoto, onde os monitores são responsáveis por explicarem aos interessados os processos de tratamento. As 

visitas agendadas ocorrem de terça a quinta, ficando o final de semana reservado para todos aqueles que querem 

aproveitar com suas famílias. 

 

QUESTÃO 38 

Letra B 

A resposta é a letra B, pois a Vila Pindura Saia fica na regional Centro-Sul e não na Leste. Essa Vila fica próxima 

a FUMEC, no alto da Afonso Pena. 

 

QUESTÃO 39 

Letra D 

Belo Horizonte é uma cidade que já se encontra saturada, inclusive com o seu processo de urbanização. Sendo 

assim o limite natural da Serra do Curral na porção Sul, e as cidades de Contagem e Sabará que limitam o seu 

crescimento nos sentidos Oeste e Leste respectivamente, permite que a única franja de expansão de Belo 

Horizonte ocorra no Vetor Norte, sendo a INCORRETA a letra D. 

 

QUESTÃO 40 

Letra C 

Belo Horizonte apresenta um índice de Gini elevado, que atinge 0,6. Sendo assim é uma capital com grande 

desigualdade, o que não corresponde com os dizeres da letra C. Além disso Belo Horizonte não possui mais 

indústrias e o setor predominante é o Terciário (comércio e prestação de serviços). 
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QUESTÃO 41 

Letra B 

Apesar das canalizações realizadas, as mesmas não correspondem as soluções com relação aos processos de 

inundações ou alagamentos. Esses processos são combatidos com o aumento da permeabilização do solo, bem 

como a redução da pavimentação e urbanização, o que torna a letra B INCORRETA. 

 

QUESTÃO 42 

Letra B 

A rede urbana é constituída por cidades pequenas, médias e grandes, algumas delas metrópoles. As relações 

entre as cidades ocorrem de forma hierárquica e depende bastante da infraestrutura de transportes, 

telecomunicações e informática. Nas relações entre as cidades, conta muito a oferta de serviços públicos e 

privados (saúde, educação, cultura etc.), oportunidades de emprego, comércio e sistema financeiro. 

 

QUESTÃO 43 

Letra D 

Naturalmente, o crescimento de uma metrópole interfere no desenvolvimento das cidades circunvizinhas, 

confirmando a alternativa [D], no caso de Belo Horizonte. 

 

 

PROVA DE HISÓTIA DE BELO HORIZONTE 

 

QUESTÃO 44 

Letra C 

A resposta CORRETA é letra C. Os itens I e II correspondem aos dados apresentados na tabela. O item II 

apresenta erro nos dados apresentados, se analisar bem vai perceber que comparação do período em questão é 

de 1997 a 2004 e 1993 a 1996, sendo assim a resposta certa deveria ser 2,31 que é obtido através da divisão 

simples dos dados de (1997 a 2004) e (1993 a 1996) ou seja 19,2 dividido por 8,3. A resposta sugerida 4,01 é 

obtida se os dados comparados forem 2005 a 2006 e 1993 a 1996. 

 

QUESTÃO 45 

Letra A 

A resposta da questão é a letra A. As duas localidades citadas abrigavam cerca de 3000 mil pessoas. 

A favela do Barroca (Barro Preto) surgiu em 1902 fruto da remoção das favelas do Córrego do Leitão (Barro 

Preto) e Alto Estação (Santa Tereza). 

A Pedreira Prado (Lagoinha) Lopes surgiu em 1920. 

 

QUESTÃO 46 

Letra B 

A resposta da questão é a letra B. Em 1933, foi redigida a Carta de Atenas, que, publicada em 1942, era o 

resultado do último Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (Ciam), que contou com arquitetos e 

técnicos em planejamento urbano de vários países. Lembre-se que JK governou BH de 1940 -1945. Se 

observarmos a Complexo Arquitetônico da Pampulha, A Cidade Industrial e até mesmo o Museu de História de 

BH foram extraídos da concepções da Carta de Atenas. 

A Letra A está ERRADA, pois as idéias de Haussmann estão contidas no projeto de Aarão Reis na fundação 

da cidade de Belo Horizonte ou seja é o projeto anterior ao de JK que se inspirou na sua época. 

A letra C também está ERRADA pois Dardo Rocha foi governador de Buenos Aires no final do século XIX e 

Juscelino prefeito de Belo Horizonte no século XX. Dardo Rocha utilizou-se das idéias de Haussmann enquanto 

JK as de Le Corbusier (Carta de Atenas).  

A letra D está ERRADA pois JK não trabalhou com Aarão Reis no projeto inicial da capital. 
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QUESTÃO 47 

Letra C 

A letra C é a reposta da questão. Se observarmos a figura com atenção pode-se perceber que ela propõe 

integração entre as instituições, inclusão, justiça cidadã, políticas sociais, ou seja, ela envolve as várias 

instituições públicas e a sociedade civil. 

A letra A está incorreta, pois a perspectiva da Segurança Pública desloca o papel de prevenção e controle da 

violência das Forças Armadas para as instituições policiais. Nesse sentido, no paradigma da Segurança Pública, 

cabe primordialmente às instituições policiais a responsabilidade pelo controle e prevenção da violência. Ou 

seja, vemos que apesar de avançar em relação a Segurança Nacional ela ainda se prende há algumas instituições. 

O quadro mostra uma integração muito maior. 

A letra C é a mais INCORRETA, pois ela retrata o estado repressor e que não tinha o cidadão como fim e sim 

o Estado e a ordem. 

 

QUESTÃO 48 

Letra D 

Todas as alternativas estão corretas. 

O item I está CORRETO, pois antes de Rodrigo Sergio Prates a Guarda Municipal de Belo Horizonte tinha em 

seu comando chefe um militar reformado.  

O item II está CORRETO, pois na sua formação inicial a GMBH contou com os militares egressos das forças 

armadas e o comando da policia militar. De fato essa era a composição inicial. 

O item III está CORRETO. Em 2003 a lei 8486 CRIA A GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Enquanto em 2007 a lei 9.319 INSTITUI O ESTATUTO DA GUARDA 

MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Ou seja, exclui o termo 

patrimonial. O estatuto também amplia o campo de atuação da mesma. 

O item IV está correto. O prefeito em exercício afirmou que sua meta era dobrar o efetivo da guarda em 4 anos. 

 

QUESTÃO 49 

Letra A 

A resposta é letra A. Basta observar que a proposta do texto e dar visibilidade a segurança cidadã, que tem em 

suas características o fomento nos diversos setores da poder público, sendo necessário que o agente tenha 

condições de ser o mediador dessas relações. 

A letra B está INCORRETA. A repressão era usual no período de 1964-1985 quando foi institucionalizada a 

Segurança Nacional. 

A letra C INCORRETA. Manutenção da ordem denota também ao prescrito pela lógica da Segurança Nacional.  

A letra D INCORRETA. A uma tentativa de introduzir conceitos de Segurança Nacional dentro do conceito de 

Segurança Cidadã. 

 

QUESTÃO 50 

Letra D 

A letra A CORRETA. O processo civilizatório estava contido nas teorias positivistas e haussmanianas da época. 

A letra B CORRETA. Houve mudanças no que diz respeito as estruturas das cidades, porém na ordem do poder 

político ocorreu a manutenção do poder nas mãos das elites. 

A letra C CORRETA. Foi perceptível a concepção de enquadramento social durante os projetos e a execução 

dos mesmos, podendo ser notados posteriormente na formação dos bolsões de pobreza/periferias. 


