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GABARITO COMENTADO 
 

SIMULADO – 03/08/2019 
 

GUARDA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

QUESTÃO 01 

Letra B 

Dê forças para quem está fazendo! ==> verbo no imperativo é um pedido, convite, exortação, ordem, comando, 

conselho ou súplica. O trecho chama a população a trabalhar junto, ou seja, a campanha tem o intuito de motivar 

o trabalho solidário. 

 

QUESTÃO 02 

Letra D 

O ato de ler é o próprio "presente", portanto não há que se falar em "trazer" presente. 

Traz prazer como o de receber um presente. ===> O hábito de ler é sem dúvida um dos maiores presentes 

que uma criança pode receber. ===> é um dos maiores presentes, não foi igualado com o prazer de receber um 

presente. 

 

QUESTÃO 03 

Letra D 

Dariam alívio = aliviariam (futuro do pretérito); 

Darão alívio = aliviarão (futuro do presente); 

 

QUESTÃO 04 

Letra C 

(A) Trata-se de combustível caloricamente superior. ===> é o combustível mais rico em calorias. 

(B) Tem existência fatalmente não eterna. ===> Petróleo é uma herança que recebemos do passado e que 

fatalmente vai terminar. ===> ele é NÃO ETERNO, ou seja, vai acabar. 

(C) Possui nobreza por ter causado dependência. ===> altamente dependente do mais nobre dos combustíveis, 

porque ele é extremamente conveniente (a nobreza dele é pelo fato de ele ser altamente conveniente). 

(D) Traz facilidade de transporte. ===> podendo pois ser transportado facilmente nos mais variados 

recipientes e em oleodutos. 
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QUESTÃO 05 

Letra D 

===> A luta política não deve fazer parte do cotidiano social ===> de acordo com o texto, deve sim fazer parte: 

Os regimes democráticos se consolidam quando a luta política deixa de ser o arriscado jogo do tudo ou nada 

e se institucionaliza como parte do cotidiano da sociedade 

 

Apesar da praticidade que proporcionam, aumentam a quantidade de resíduos destinados aos aterros e causam 

problemas ambientais quando descartados incorretamente. 

 

QUESTÃO 06 

Letra B 

===> Apesar da praticidade que proporcionam, aumentam a quantidade de resíduos destinados aos aterros e 

causam problemas ambientais quando descartados incorretamente. 

===> respectivamente: oração SUBORDINADA concessiva e oração COORDENADA aditiva, logo: 

subordinação e coordenação. 

 

QUESTÃO 07 

Letra C 

Devido a + substantivo feminino ==> crase é a fusão da preposição “a” com o artigo definido “a” . 

 

QUESTÃO 08 

Letra C 

A concessão nos transmite aquela ideia que "mesmo que ocorra o evento A, eu não vou deixar de realizar o 

evento B". 

 

QUESTÃO 09 

Letra D 

Fazer no sentido de tempo decorrido é impessoal... 

Exemplo: 

Faz dois anos que eu me despedi dela; 

Faz duas horas que ela me entregou a pizza. 

 

QUESTÃO 10 

Letra A 

I. O seu relatório é passível de novas versões. → é passível DE , regência nominal feita de forma adequada. 

II. Aquela pessoa estava alheia em todas as situações. → estava alheia A alguma coisa e não EM. 

III. Em qualquer país, é importante que você tenha obediência as leis locais. → tenha obediência A  (o 

substantivo rege o uso da preposição "a" → + artigo definido pluralizado "as" que acompanha o substantivo 

leis = às leis). 
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PROVA DE LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 11 

Letra A 

I. INCORRETA – Art. 6º da LOMBH 

II. CORRETA – Art. 8º LOMBH 

III. CORRETA – Art. 14º LOMBH 

IV. CORRETA – Art. 4º, § 2º LOMBH 

 

QUESTÃO 12 

Letra C 

Segundo o art. 38 da referida lei Licitação (processo de contratação)  não corresponde ao ato de ceder o uso  de 

um bem previsto na LOM. 

 

QUESTÃO 13 

Letra D 

Apesar de progressão aparecer no art 56 da LOM, VIII, o adicional produtividade não está expresso na referida 

lei 

 

QUESTÃO 14 

Letra B 

Alternativa correta (que no caso seria incorreta) é letra "B" 

(A) A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um registro de crianças e 

adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção. 

(CORRETO) 
Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um registro de crianças e 

adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção.   

 

(B) A inscrição dos interessados na adoção será seguida de um período de preparação psicossocial e 

jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com 

apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à 

convivência familiar. (ERRADO) 
Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um registro de crianças e 

adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção. 

(...) 

§ 3o  A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de preparação psicossocial e jurídica, 

orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos 

responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar.  O período de 

preparação é antes da inscrição de postulantes à adoção, não após esta situação. 

 

(C) Para a adoção, é necessário o consentimento do adotando quando maior de doze anos de idade 

(CORRETO) 
Art. 45. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. 

§ 1º. O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos 

ou tenham sido destituídos do pátrio poder poder familiar.            

§ 2º. Em se tratando de adotando maior de doze anos de idade, será também necessário o seu 

consentimento. 

(D) É vedada a adoção por procuração. (CORRETO) 
Art. 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta Lei. 

(...) 

§ 2o  É vedada a adoção por procuração.  
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QUESTÃO 15 

Letra A 

Art. 171. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade 

judiciária. 

Art. 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado à 

autoridade policial competente. 

Parágrafo único. Havendo repartição policial especializada para atendimento de adolescente e em se 

tratando de ato infracional praticado em co-autoria com maior, prevalecerá a atribuição da repartição 

especializada, que, após as providências necessárias e conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição 

policial própria. 

 

QUESTÃO 16 

Letra A 

(A) Art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim 

de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. 

§ 1º A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por 

entidade ou programa de atendimento. 

§ 2º A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser 

prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defenso 

(B) Art. 117. 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. 

Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas 

durante jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a 

não prejudicar a freqüência à escola ou à jornada normal de trabalho. 

(D) Art. 120. O regime de semi-liberdade 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. 

§ 1º São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os 

recursos existentes na comunidade. 

§ 2º A medida não comporta prazo determinado aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à 

internação. 
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QUESTÃO 17 

Letra C 

INCORRETA. O art. 7o, § 1o da Lei nº 10.826/03 dispões que o  proprietário ou diretor responsável de empresa 

de segurança privada e de transporte de valores responderá pelo CRIME PREVISTO NO PARÁGRAFO 

ÚNICO DO ART. 13 desta Lei, sem prejuízo das demais sanções administrativas e CIVIS, se deixar de registrar 

ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas 

de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 (vinte e quatro) horas depois de 

ocorrido o fato. 

 

QUESTÃO 18 

Letra 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. 

 

QUESTÃO 19 

Letra C 

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

 

QUESTÃO 20 

Letra D 

INCORRETA. Conforme o art. 5º, a atuação integrada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios em ações de segurança pública e políticas transversais para a preservação da vida, do meio ambiente 

e da dignidade da pessoa humana é DIRETRIZ da PNSPDS. 

 

QUESTÃO 21 

Letra D 

De acordo com a Lei 9.319/07, que institui o Estatuto da GMBH dispõe que: 

A alternativa “A”, “B” e “C” não estão de acordo com o art. 84 da Lei 9.319/07, que assim dispõe: “Cada 

período de 5 (cinco) anos de efetivo exercício dá ao integrante da GMBH o direito ao adicional de 10% (dez 

por cento) sobre o seu vencimento-base, o qual se incorpora ao valor do provento de aposentadoria.” Desta 

forma, a alternativa “D” corresponde a alternativa correta, de acordo com a referida Lei. 
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QUESTÃO 22 

Letra C 

De acordo com a Lei 8.616/03, que institui o Código de Posturas do Município de Belo Horizonte, dispõe que: 

A alternativa “A” está de acordo com o art. 160 da Lei 8.619/03, que assim dispõe:  

“Poderá ser realizado evento em logradouro público, desde que atenda ao interesse público, devidamente 

demonstrado no processo de licenciamento respectivo;”  

 

A alternativa “B” está de acordo com o art. 169 da Lei 8.616/03, que assim dispõe:  

“O Executivo reservará vagas nas feiras, nos termos prescritos no regulamento, até o limite de 5% (cinco por 

cento), para entidades assistenciais ou filantrópicas ou para pessoas portadoras de deficiência, que ficarão 

isentas do pagamento das taxas devidas.”  

 

A alternativa “C” NÃO está de acordo com o art. 155 da Lei 8.616/03, que assim dispõe:  

“O Executivo poderá celebrar convênio com entidade voltada à garantia dos direitos da criança e do adolescente 

com vistas à seleção de menores candidatos à obtenção do licenciamento de que trata o art. 154 deste Código.”  

De acordo com o artigo 155, da Lei 8.616/03, O Executivo poderá celebrar convênio com entidade voltada à 

garantia dos direitos da criança e do adolescente com vistas à seleção de menores candidatos à obtenção do 

licenciamento para a atividade de engraxate e não para a atividade em veículo de tração humana.” 

 

A alternativa “D” está de acordo com o art. 131 da Lei 8.616/03, que assim dispõe:  

“O Executivo capacitará o licenciado para o exercício de atividade no logradouro 

público, visando a engajá-lo nos programas de interesse público desenvolvidos no 

respectivo local, podendo, inclusive, vir a utilizar o mobiliário onde a atividade é 

exercida como ponto de apoio e referência para a comunidade.”  

 

QUESTÃO 23 

Letra D 

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, B e C” estão de acordo com o art. 12 da Lei 11.154/2019, que assim dispõe:  

“Art. 12 - O servidor público deverá atender aos seguintes requisitos para fazer jus à 

progressão profissional por merecimento: 

I - ter adquirido estabilidade no cargo; 

II - ter completado 1.095 (mil e noventa e cinco) dias de efetivo exercício no 

respectivo cargo público, observado o disposto no art. 115 da Lei nº 9.319/07; 

III - ter sido submetido a avaliações periódicas de desempenho, nos termos do 

regulamento;” 

(...) 

Já a alternativa “D” NÃO está de acordo com o art. 12, da Lei 11.154/19, que dispõe sobre os requisitos para 

progressão profissional por merecimento e sim com o artigo 13, que dispõe sobre os requisitos para a promoção 

vertical, in verbis: 

Art. 13 - Os integrantes da carreira da GCMBH evoluirão mediante a promoção para 

o posto hierárquico subsequente, devendo satisfazer, cumulativamente, aos seguintes 

requisitos: 

(...) 
IV - ter o seu comportamento classificado a partir do conceito “Bom”, conforme 

critérios estabelecidos nos arts. 223 e 224 da Lei nº 9.319/07; 

(...) 

Assim o requisito “ter o seu comportamento classificado a partir do conceito “Bom”, conforme critérios 

estabelecidos nos arts. 223 e 224 da Lei nº 9.319/07” é exigido para promoção vertical e não para Progressão 

horizontal. 
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QUESTÃO 24 

Letra D 

I. A organização dos órgãos, autarquias e fundações, respeitadas as competências e estruturas básicas previstas 

em lei conterá a estrutura organizacional e as atribuições dos órgãos, autarquias e fundações do Poder 

Executivo e de suas respectivas unidades administrativas. 

 

ARTIGO 34 – LITERALIDADE DA LEI 

 

II. Entende-se por 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. 

 

ARTIGO 3º, PARÁGRAFO 1º, INCISO IV – LITERALIDADE DA LEI 

 

III. Atuam como órgãos centrais as Secretarias Municipais de Assuntos Institucionais e Comunicação Social; 

de Fazenda; de Governo; de Planejamento, Orçamento e Gestão; a Procuradoria-Geral do Município e a 

Controladoria-Geral do Município. 

 

ARTIGO 4º - LITERALIDADE DA LEI 

 

IV. A estrutura dos órgãos, autarquias e fundações poderá conter unidades regionais descentralizadas nas 

Coordenadorias de Atendimento Regionais, de acordo com a necessidade de desconcentração e 

descentralização dos serviços e das políticas públicas a cargo do Poder Executivo e nos termos definidos em 

decreto. 

 

ARTIGO 34, PARÁGRAFO 2º - LITERALIDADE DA LEI 
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QUESTÃO 25 

Letra A 

Atenção para a palavra “prescinde” no comando da questão que remete à alternativa errada. 

 

QUESTÃO 26 

Letra D 

I. O direito de representação será exercido por meio de petição e dirigido somente ao órgão do Ministério 

Público que tiver competência para iniciar processo crime contra a autoridade culpada.  

 

O TERMO SOMENTE CONTRARIA O ARTIGO 2º: 

“O direito de representação será exercido por meio de petição:  

a) dirigida à autoridade superior que tiver competência legal para aplicar, à autoridade civil ou militar culpada, 

a respectiva sanção;  

b) dirigida ao órgão do Ministério Público que tiver competência para iniciar processo-crime contra a 

autoridade culpada.” 
 

II. É considerada autoridade, quem exerce cargo, emprego ou função pública, apenas de natureza civil, ainda 

que transitoriamente e sem remuneração. 

 

O TERMO APENAS CONTRARIA O ARTIGO 5º: 

“Considera-se autoridade, para os efeitos desta lei, quem exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza 

civil, ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração.” 

 

III. É considerada autoridade, quem exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza civil, ou militar, 

desde que remunerado.  

 

A EXPRESSÃO DESDE QUE REMUNERADO CONTRARIA O ARTIGO 5º: 

“Considera-se autoridade, para os efeitos desta lei, quem exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza 

civil, ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração.” 

 

IV. O processo administrativo não poderá ser sobrestado para o fim de aguardar a decisão de ação penal ou 

civil.  

 

LITERALIDADE DO ARTIGO 7º PARÁGRAFO 3º DA LEI 

 

 

PROVA DE DIREITO PENAL 

 

QUESTÃO 27 

Letra B 

(Tratando-se de situação em que o agente Raul desiste, por manifestação do seu querer, de prosseguir na conduta 

criminosa, quando ainda restavam atos executórios a serem realizados, está caracterizada a desistência 

voluntária, nos termos do artigo 15 do Código Penal: “O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na 

execução (...), só responde pelos atos já praticados.) 
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QUESTÃO 28 

Letra D 

(De acordo com os disposto no artigo 316 do Código Penal, pratica crime de concussão o agente que “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.”. Adicionalmente, as condutas descritas nas demais assertivas caracterizam, 

respectivamente, os crimes de: a) corrupção passiva (“Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, 

direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, 

ou aceitar promessa de tal vantagem.”); b) facilitação de contrabando ou descaminho (“Art. 318 - Facilitar, 

com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho (art. 334).”; e, c) prevaricação (“Art. 

319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de 

lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.”) 

 

QUESTÃO 29 

Letra B 

(I - Nos termos do artigo 14, inciso I do Código Penal, diz-se o crime “CONSUMADO, quando nele se reúnem 

todos os elementos de sua definição legal.”; II - Consoante previsto no artigo 18, inciso I do Código Penal, diz-

se o crime “DOLOSO, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”; De acordo com o 

artigo 17 do Código Penal, configura-se o crime IMPOSSÍVEL, não sendo punida a tentativa, “quando, por 

ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.”; e, 

por último, nos moldes do artigo 18, inciso II do Código Penal, diz-se o crime “CULPOSO, quando o agente 

deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.”) 

 

QUESTÃO 30 

Letra D 

(De acordo com o disposto no artigo 2º, caput, do Código Penal, “Ninguém pode ser punido por fato que lei 

posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença 

condenatória.”(Acrescente-se: AINDA QUE já transitada em julgado). Lembre-se, a RETROATIVIDADE da 

lei penal BENÉFICA, como o é a abolitio criminis, não respeita a coisa julgada!) 
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PROVA DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 31 

Letra D 

I. Verdadeiro - A área de transferência armazena texto e gráficos que você copia ou recorta em qualquer lugar 

e permite a você colar os itens armazenados em qualquer outro arquivo do Office. 

II. Verdadeiro - O Aero Shake é um recurso criado para o Windows 7. Ele é uma ferramenta útil para quem usa 

o computador com multitarefas. Quando você está com várias janelas abertas, basta você "Balançar" a janela 

que você está usando e todas as outras são minimizadas, poupando tempo e trabalho. E, simplesmente, basta 

você balançar novamente e todas as janelas são restauradas. 

III. Falso - Uma biblioteca é um recurso que aponta para os locais onde estão armazenados seus arquivos, pastas, 

documentos, imagens, músicas, vídeos, etc.  

A biblioteca reúne todos os arquivos e pastas de uma mesma categoria, por exemplo, se você clicar em Imagem, 

no seu menu Inciar, abre-se a biblioteca Imagens com todos os arquivos e pastas de imagem. Desta forma, 

quando você abrir a biblioteca Imagem você poderá acessar todas as suas imagens de uma vez só, basta você 

clicar em uma pasta para abri-la e poder visualizar suas imagens. É exatamente o contrário do que foi 

colocado no item da questão, a função é facilitar a organização e pesquisa. 

IV. Falso – Pode sim ser bloqueada. Aponte o mouse para uma área vazia da barra de tarefas e então dê um 

clique com o botão direito para abrir o menu. A barra de tarefas é a barra onde está o menu iniciar (ou o logo 

do Windows). Bloqueie a barra em sua posição atual. Clique sobre "Bloquear a barra de tarefas". 

Bloquear a barra de tarefas de um computador com Windows 7 pode ser muito útil ao organizar a área de 

trabalho, principalmente se você utilizar a barra de trabalhos customizada de acordo com suas preferências. 

Bloquear a barra de tarefas evitará que ela mude de tamanho, seja movida para outro monitor ou para outra 

parte que você não gostaria de deixá-la. Existem dois modos simples que permitem o bloqueio e desbloqueio 

da barra 

V. Verdadeiro - Esta é uma opção de segurança, projetada para impedir que alguém use seu computador em 

sua ausência. Você pode bloquear pressionando no teclado CTRL+Alt+Del e Bloquear este computadro, ou 

Tecla Win + L. 

 

QUESTÃO 32 

Letra B 

A ferramenta Formatar Pincel serve para aplicar um estilo de formatação à outra parte do texto, ou seja, você 

não precisa repetir sempre o mesmo processo. Você pode copiar negrito, sublinhado, itálico, fonte, etc. Para 

utilizar o Formatar Pincel selecione a parte do texto que pretende copiar a formatação, depois com o Mouse, no 

guia início clique em Formatar Pincel. É importante entender que ele copia a formatação e não o texto. Note 

que o mouse ficou em forma de pincel, agora passe o mouse sobre o texto que pretende formatar, ou posicione 

o mouse à esquerda do texto até a seta aparecer e dê um clique. 

Se quiser formatar vários itens dê dois cliques sobre a ferramenta Pincel de formatação, assim ela continuará 

ativa, clicando apenas uma vez ela desaparece após a primeira utilização. 
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QUESTÃO 33 

Letra D 

 
 

Baseado nos dados da questão, dispostos na planilha acima: 

Primeiro iremos calcular a média aritmética simples dos valores, ou seja, vamos somar todos os elementos e 

dividirmos pela quantidade de elementos somados. 

Temos então um total de soma igual a 100, que divido por 5, resultará num resultado igual a 20. (Que é a 

média). 

E agora este resultado será multiplicado por 3, segundo a fórmula, o que resultará no valor de 60, que é a 

nossa resposta. 

 

QUESTÃO 34 

Letra A 

TECLAS DE ATALHOS INTERNET EXPLORER 11 

Habilitar ou desabilitar o modo de tela inteira  F11  

Atualizar página  F5  

Abrir Favoritos  CTRL+ I  

Exibir Downloads CTRL + J 

Organizar Favoritos  CTRL+ B  

Adicionar página atual a Favoritos  CTRL+ D  

Abrir Histórico  CTRL+ H  

Fechar guia  CTRL+ W  

Abrir nova guia  CTRL+ T  

Alternar para próxima guia  CTRL+ TAB  

Alternar para guia anterior  CTRL+ SHIFT+ TAB  

Localizar uma palavra ou frase em uma página  CTRL+ F  

Mais zoom  CTRL+ Sinal de mais  

Menos zoom  CTRL+ Sinal de menos  

Zoom a 100%  CTRL+ 0  
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QUESTÃO 35 

Letra C 

 

 
A figura acima, que é a mensagem retornada pelo sistema, ilustra o procedimento que deve ser observado no 

preenchimento dos respectivos campos, ou seja, um e-mail para ser enviado é necessário que exista um endereço 

de e-mail em pelo menos um dos campos: 

Para..., Cc... e Cco.... 

Obs. Sabemos também que você pode relacionar mais de um e-mail nos respectivos campos, bastando para isto 

separá-los por padrão por “Ponto e vírgula”.  

 

 

PROVA DE GEOGRAFIA URBANA 

 

QUESTÃO 36 

Letra D 

O período de expansão ferroviária mais importante no Brasil foi o ciclo do café entre o século XIX e a década 

de 1930. Posteriormente, com o processo de urbanização e industrialização do país, o governo, as construtoras 

e a pressão de corporações transnacionais fizeram com que os investimentos fossem voltados para as rodovias. 

Assim, as rodovias tornaram-se o principal modal de transportes de cargas, apesar do maior custo de manutenção 

e consumo de energia, bem como a menor capacidade de carga. Em paralelo, houve uma decadência da rede 

ferroviária nacional. 

 

QUESTÃO 37 

Letra D 

Como mencionado corretamente na alternativa [D], ocorre concentração da produção econômica no país. Estão 

incorretas as alternativas: [A], porque Brasília não se caracteriza por forte industrialização; [B], porque 

apresentar maior PIB não significa melhor condição de vida; [C], porque inexiste indicativo para a região 

nordeste; [E], porque o que impulsiona a concentração do PIB é o setor industrial e o de serviços. 

 

QUESTÃO 38 

Letra B 

Região onde se concentra a grande exploração de Minério de Ferro em Minas Gerais, em que os municípios que 

compõem os vértices do Quadrilátero são: Belo Horizonte, Santa Bárbara, Congonhas e Mariana. 
 

QUESTÃO 39 

Letra B 

A ilha de calor constitui o aumento de temperatura nas cidades devido ao excesso de edifícios, concreto e asfalto. 

A escassez de áreas verdes contribui para o aumento da temperatura. A temperatura é menor nas zonas rurais e 

florestais vizinhas.   
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QUESTÃO 40 

Letra C 

Como mencionado corretamente na alternativa [C], a vegetação absorve o excesso de calor e aumenta a umidade 

reduzindo os efeitos das ilhas de calor. Estão incorretas as alternativas: [A], porque em áreas urbanas, a 

arborização não está associada às reservas florestais e estas reduzem a temperatura; [B], porque áreas 

arborizadas reduzem o calor; [D], porque as grandes cidades concentram maior poluentes na troposfera; [E], 

porque áreas arborizadas reduzem a temperatura.   
 

QUESTÃO 41 

Letra D 

A letra da música faz alusão à especulação imobiliária, isto é, a compra de terrenos e imóveis para construção, 

aluguel ou valorização para venda. Este processo é bastante comum em várias cidades brasileiras, porém, a 

excessiva valorização pode levar a problemas como exclusão social dos mais pobres e destruição de patrimônio 

histórico.   

 

QUESTÃO 42 

Letra C 

No Brasil, com o crescimento dos índices de violência a partir da década de 1980, parte das classes alta e média-

alta se deslocaram dos bairros nobres tradicionais das cidades em direção aos condomínios fechados, em sua 

maioria localizados em municípios periféricos das regiões metropolitanas, a exemplo de Barueri na Grande São 

Paulo. Os condomínios oferecem segurança privada, maior mobilidade e ambiente social homogêneo.   
 

QUESTÃO 43 

Letra A 

O único estilo dos citados na questão que não faz parte do circuito Praça da Liberdade é o neogótico. Esse estilo 

está presente nas principais igrejas de Belo Horizonte, mas não tem nenhuma edificação com torres pontiagudas, 

característico dessa arquitetura.  
 

 

PROVA DE HISÓTIA DE BELO HORIZONTE 

 

QUESTÃO 44 

Letra C 

A questão requer atenção na leitura, a letra C  traz uma ordem errada na colocação a respeito de BH e RJ. Rio 

de janeiro foi reformulado enquanto BH foi construída. 

 

QUESTÃO 45 

Letra C 

O governo de Getúlio teve inicio nos anos 30 e não em 1917. 

 

QUESTÃO 46 

Letra D 

É possível perceber no gráfico, três momentos distintos. O primeiro de estabilidade, o segundo de um rápido 

crescimento e um terceiro de queda no número de homicídios, o que nos faz concluir que a queda é justamente 

possibilitada por ações governamentais. No texto sobre o crack é citado, por exemplo, a ação de programas 

como Fica Vivo e o GEPAR. 

  



 

GMBH - Simulado 
 

Gabarito Comentado 

 

www.editorapl.com.br 14 

QUESTÃO 47 

Letra C 

Resposta letra C. Segundo a bibliografia sugerida sobre patrimônio a partir de estudos sobre a formação, 

ocupação, modos de vida, história e tipologias arquitetônicas da cidade, foram sendo identificados alguns 

Conjuntos Urbanos, caracterizados como áreas definidas com o objetivo de se proteger lugares representativos 

da cidade, denominados espaços polarizadores, onde são encontradas ambiências, edificações ou mesmo 

conjuntos de edificações que apresentam expressivo significado histórico e cultural. 

 

QUESTÃO 48 

Letra C 

Resposta letra C.  Na perspectiva de segurança cidadã não é conferido ao exército gestão local, muito menos a 

lógica de repressão, ao contrario disso a proposta de segurança cidadã e trabalhar com controle e prevenção, 

visando um trabalho de integração entre as forças de segurança a nível municipal, estadual e federal. 

 

QUESTÃO 49 

Letra B 

A letra A está incorreta pois o motivador do Plano do governo Lula ainda não era integração. Isso aparece no 

SUSP politica posterior ao Plano. 

 

A letra B esta correta o objetivo do Plano nacional era criar uma composição sistêmica, visando às reformas 

sugeridas, produzindo efeitos sobre os demais componentes do universo contemplado e que uma transformação 

suficiente para impactar a realidade da violência criminal requer mudanças simultâneas e sucessivas, em níveis 

distintos e escalas diferentes, respeitando-se as lógicas e os ritmos específicos. Esta era a proposta do Plano. 

 

A letra C esta incorreta, pois o contexto de formulação do Plano citado e o governo de Fernando Henrique 

Cardoso. 

 

A letra D esta incorreta, pois o SUSP - Sistema Único de Segurança Pública foi instituído pela Lei Nº 13,675 

no dia 11 de junho de 2018. O Plano em que a questão faz referencia e no contexto do governo Lula. 

 

QUESTÃO 50 

Letra C 

A questão requer interpretação de texto. 


