
CONCURSO PÚBLICO 
 
 

 

 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA – MINAS GERAIS 

 

C A D E R N O  D E  P R O V A S  

CADERNO 

3 
CARGO: 
 
 ESCRITURÁRIO 

 

PROVAS: 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

 NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 30 (trinta) questões objetivas, sendo 10 de Língua Portu-

guesa, 10 de Noções de Informática e 10 de Legislação Específica. Confira-o. 

2. Esta prova terá, no máximo, 4 horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição de suas 

respostas no gabarito oficial. 

3. Não perca tempo em questões, cujas respostas lhe pareçam difíceis, volte a elas se lhe sobrar tem-

po. 

4. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando ca-

neta esferográfica azul ou preta. 

5. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

6. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com sua folha de respostas, devidamente 

preenchidos e assinados. 

7. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efe-

tivo início das mesmas. 

8. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser destaca-

da. 

9. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico www.fumarc.org.br, dois 

dias depois da realização da prova. 

10. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova. 

 
 
 
  

http://www.fumarc.org.br/
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=prefeitura+de+santa+barbara+mg&source=images&cd=&cad=rja&docid=PMwBze_2S--YGM&tbnid=tL1z-kZIv-s_5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://jcconcursos.uol.com.br/Concursos/Noticiario/edital-Prefeitura-Santa-Barbara-Fumarc-19438&ei=3JwWUab6F5H08ATbwoD4Cg&bvm=bv.42080656,d.dmQ&psig=AFQjCNEgZzALa6jKRRJmyKxIgP7p6uS8Zw&ust=1360522745214365
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 
 
 
 

 
 
 

 
 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 
 
 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – Cargos 2 a 6 

 
Leia, atentamente, o seguinte texto. 

 
DEGRAUS DA ILUSÃO 

 
Lya Luft 

 
Fala-se muito na ascensão das classes menos favorecidas, formando uma “nova classe média”, realizada 

por degraus que levam a outro patamar social e econômico (cultural, não ouço falar). Em teoria, seria um grande 
passo para reduzir a catastrófica desigualdade que aqui reina. 

Porém, receio que, do modo como está se realizando, seja uma ilusão que pode acabar em sérios pro-
blemas para quem mereceria coisa melhor. Todos desejam uma vida digna para os despossuídos, boa escolari-
dade para os iletrados, serviços públicos ótimos para a população inteira, isto é, educação, saúde, transporte, 
energia elétrica, segurança, água, e tudo de que precisam cidadãos decentes. 

Porém, o que vejo são multidões consumindo, estimuladas a consumir como se isso constituísse um bem 
em si e promovesse real crescimento do país. Compramos com os juros mais altos do mundo, pagamos os impos-
tos mais altos do mundo e temos os serviços (saúde, comunicação, energia, transportes e outros) entre os piores 
do mundo. Mas palavras de ordem nos impelem a comprar, autoridades nos pedem para consumir, somos convo-
cados a adquirir o supérfluo, até o danoso, como botar mais carros em nossas ruas atravancadas ou em nossas 
péssimas estradas. 

Além disso, a inadimplência cresce de maneira preocupante, levando famílias que compraram seu carri-
nho a não ter como pagar a gasolina para tirar seu novo tesouro do pátio no fim de semana. Tesouro esse que 
logo vão perder, pois há meses não conseguem pagar as prestações, que ainda se estendem por anos. 

Estamos enforcados em dívidas impagáveis, mas nos convidam a gastar ainda mais, de maneira impiedo-
sa, até cruel. Em lugar de instruírem, esclarecerem, formarem uma opinião sensata e positiva, tomam novas me-
didas para que esse consumo insensato continue crescendo – e, como somos alienados e pouco informados, 
tocamos a comprar. 

Sou de uma classe média em que a gente crescia com quatro ensinamentos básicos: ter seu diploma, ter 
sua casinha, ter sua poupança e trabalhar firme para manter e, quem sabe, expandir isso. Para garantir uma velhi-
ce independente de ajuda de filhos ou de estranhos; para deixar aos filhos algo com que pudessem começar a 
própria vida com dignidade. 

Tais ensinamentos parecem abolidos, ultrapassadas a prudência e a cautela, pouco estimulados o desejo 
de crescimento firme e a construção de uma vida mais segura. Pois tudo é uma construção: a vida pessoal, a pro-
fissão, os ganhos, as relações de amor e amizade, a família, a velhice (naturalmente tudo isso sujeito a fatalidades 
como doença e outras, que ninguém controla). Mas, mesmo em tempos de fatalidade, ter um pouco de economia, 
ter uma casinha, ter um diploma, ter objetivos certamente ajuda a enfrentar seja o que for. Podemos ser derrota-
dos, mas não estaremos jogados na cova dos leões do destino, totalmente desarmados. 

Somos uma sociedade alçada na maré do consumo compulsivo, interessada em “aproveitar a vida”, seja o 
que isso for, e em adquirir mais e mais coisas, mesmo que inúteis, quando deveríamos estar cuidando, com muito 
afinco e seriedade, de melhores escolas e universidades, tecnologia mais avançada, transportes muito mais efici-
entes, saúde excelente, e verdadeiro crescimento do país. Mas corremos atrás de tanta conversa vã, não protegi-
dos, mas embaixo de peneiras com grandes furos, que só um cego ou um grande tolo não vê. 

http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/lya-luft-vejo-multidoes-consumindo-estimuladas-a-consumir-como-se-isso-constituisse-um-bem-em-si-e-promovesse-real-crescimento-do-pais-isso-nao-e-subir-de-classe-social/
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A mais forte raiz de tantos dos nossos males é a falta de informação e orientação, isto é, de educação. E o 
melhor remédio é investir fortemente, abundantemente, decididamente, em educação: impossível repetir isso em 
demasia. Mas não vejo isso como nossa prioridade. 

Fosse o contrário, estaríamos atentos aos nossos gastos e aquisições, mais interessados num crescimen-
to real e sensato do que em itens desnecessários em tempos de crise. Isso não é subir de classe social: é saraco-
tear diante de uma perigosa ladeira. Não tenho ilusão de que algo mude, mas deixo aqui meu quase solitário (e 
antiquado) protesto. 

Revista Veja, 05 jun. 2012. 
 

QUESTÃO 01  

 
O objetivo do texto é 
 
(A) apresentar os problemas vivenciados pelas classes menos favorecidas. 
(B) comparar o estilo de vida da sociedade atual com o de antigamente. 
(C) demonstrar que o excesso de consumo não promove a ascensão das classes sociais. 
(D) explicar o que representa para a sociedade a “nova classe média”.  
 
 

QUESTÃO 02  

 
Segundo o texto, a ascensão das classes menos favorecidas pode ser uma grande ilusão. 
Para comprovar sua teoria, a autora apresenta os seguintes argumentos, EXCETO: 
 
(A) “Estamos enforcados em dívidas impagáveis, mas nos convidam a gastar ainda mais, de maneira impiedosa, 

até cruel.” 
(B) “Todos desejam uma vida digna para os despossuídos, boa escolaridade para os iletrados, serviços públicos 

ótimos para a população inteira [...]” 
(C) “Porém, o que vejo são multidões consumindo, estimuladas a consumir como se isso constituísse um bem em 

si e promovesse real crescimento do país.” 
(D) “Mas palavras de ordem nos impelem a comprar, autoridades nos pedem para consumir, somos convocados a 

adquirir o supérfluo, até o danoso, como botar mais carros em nossas ruas atravancadas ou em nossas pés-
simas estradas.” 

 
 

QUESTÃO 03  

 
Com base numa leitura global do texto, é possível fazer as seguintes afirmações, EXCETO: 
 
(A) Ao constatar que estamos embaixo de peneiras com grandes furos, que só um cego ou um grande tolo não 

vê, a autora reafirma a ideia de inadimplência, gerada pelas compras excessivas. 
(B) Ao se referir às mazelas de nosso país, a autora pretende demonstrar que há diversos setores que necessi-

tam ser beneficiados, para que a população tenha uma melhor qualidade de vida. 
(C) Ao afirmar que consumir não é subir de classe social: é saracotear diante de uma perigosa ladeira, a autora 

reforça a ideia, apresentada no título, de que a ascensão social seria apenas uma ilusão. 
(D) Ao apresentar os ensinamentos que foram abolidos em nossa sociedade, a autora deseja reforçar a importân-

cia de se cuidar de aspectos essenciais para uma vida digna, como educação, saúde e transporte. 
 
 

QUESTÃO 04  

 
A autora faz uso da linguagem conotativa, EXCETO em 
 
(A) “Isso não é subir de classe social: é saracotear diante de uma perigosa ladeira.” 
(B) “Mas corremos atrás de tanta conversa vã, não protegidos, mas embaixo de peneiras com grandes furos, que 

só um cego ou um grande tolo não vê.” 
(C) “Podemos ser derrotados, mas não estaremos jogados na cova dos leões do destino, totalmente desarma-

dos.” 
(D) “Sou de uma classe média em que a gente crescia com quatro ensinamentos básicos: ter seu diploma, ter sua 

casinha, ter sua poupança e trabalhar firme para manter e, quem sabe, expandir isso.” 
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QUESTÃO 05  

 
Há traços de linguagem oral em: 
 
(A) “Somos uma sociedade alçada na maré do consumo compulsivo [...].” 
(B) “[...] e, como somos alienados e pouco informados, tocamos a comprar.” 
(C) “Em teoria, seria um grande passo para reduzir a catastrófica desigualdade que aqui reina.” 
(D) “Não tenho ilusão de que algo mude, mas deixo aqui meu quase solitário (e antiquado) protesto.” 
 
 
 

QUESTÃO 06  

 
Em “Tais ensinamentos parecem abolidos, ultrapassadas a prudência e a cautela, pouco estimulados o desejo de 
crescimento firme e a construção de uma vida mais segura.”, tais é um pronome 
 
(A) demonstrativo. 
(B) indefinido. 
(C) interrogativo. 
(D) relativo. 
 
 
 

QUESTÃO 07  

 
Em “Porém, o que vejo são multidões consumindo, estimuladas a consumir como se isso constituísse um bem em 
si e promovesse real crescimento do país.”, isso se refere a 
 
(A) consumir. 
(B) crescimento. 
(C) estimuladas a consumir. 
(D) multidões consumindo. 
 
 
 

QUESTÃO 08  

 
A ideia expressa pelos termos destacados está corretamente interpretada entre parênteses, EXCETO em 
 
(A) “Tesouro esse que logo vão perder, pois há meses não conseguem pagar as prestações.” (explicação) 
(B) "Não tenho ilusão de que algo mude, mas deixo aqui meu quase solitário (e antiquado) protesto.” (oposição) 
(C) “Em lugar de instruírem, esclarecerem, formarem uma opinião sensata e positiva, tomam novas medidas para 

que esse consumo insensato continue crescendo.” (conformidade) 
(D) “Somos uma sociedade alçada na maré do consumo compulsivo, interessada em “aproveitar a vida”, seja o 

que isso for, e em adquirir mais e mais coisas, mesmo que inúteis [...].” (concessão) 
 
 
 

QUESTÃO 09  

 
Há oração subordinada adjetiva restritiva, EXCETO em 
 
(A) “Tesouro esse que logo vão perder, pois há meses não conseguem pagar as prestações, que ainda se es-

tendem por anos.” 
(B) “Porém, receio que, do modo como está se realizando, seja uma ilusão que pode acabar em sérios proble-

mas para quem mereceria coisa melhor.” 
(C) “Além disso, a inadimplência cresce de maneira preocupante, levando famílias que compraram seu carrinho 

a não ter como pagar a gasolina para tirar seu novo tesouro do pátio no fim de semana.” 
(D) “Fala-se muito na ascensão das classes menos favorecidas, formando uma “nova classe média”, realizada por 

degraus que levam a outro patamar social e econômico (cultural, não ouço falar).” 
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QUESTÃO 10  

 
Em “Fosse o contrário, estaríamos atentos aos nossos gastos e aquisições, mais interessados num crescimento 
real e sensato do que em itens desnecessários em tempos de crise.”, o verbo destacado está flexionado no 
 
(A) presente do indicativo. 
(B) presente do subjuntivo. 
(C) pretérito imperfeito do indicativo. 
(D) pretérito imperfeito do subjuntivo. 
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA – Cargos 3 e 7 

 

QUESTÃO 11  

 
Em relação às opções do Painel de Controle do sistema operacional Windows XP, versão português, correlacio-
ne as colunas a seguir: 
 

Ícone Opção do Painel de Controle 

I.  
(    ) Configuração de Rede sem Fio 

II.  
(    ) Configuração de Rede 

III.  
(    ) Conexões de rede 

IV.  
(    ) Opções da Internet 

 
Está CORRETA a seguinte sequência de respostas: 
 
(A) II, III, I, IV. 
(B) III, I, II, IV. 
(C) III, II, I, IV. 
(D) IV, II, I, III. 
 
 
 
 

QUESTÃO 12  

 
São guias da janela “Propriedades do sistema” disponíveis na opção “Sistema” do Painel de Controle do sistema 
operacional Windows XP, versão português, EXCETO: 
 
(A) Software. 
(B) Hardware. 
(C) Nome do computador. 
(D) Geral. 
 
 
 
 

QUESTÃO 13  

 
São opções do menu “Formatar” do Microsoft Word, versão português do Office XP, EXCETO: 
 
(A) Tema... 
(B) Figura... 
(C) Fonte... 
(D) Parágrafo... 
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QUESTÃO 14  

 
Em relação aos tipos de diagramas disponíveis através da opção de menu “Inserir”  “Diagrama...” do Microsoft 
Word, versão português do Office XP, correlacione as colunas a seguir: 
 

Imagem Tipo de Diagrama 

I.  
(    ) Diagrama de ciclo 

II.  
(    ) Organograma 

III.  
(    ) Diagrama de Venn 

IV.  
(    ) Diagrama de pirâmide 

 
A sequência CORRETA de respostas é: 
 
(A) II, I, III, IV. 
(B) III, I, IV, II. 
(C) IV, I, III, II. 
(D) IV, II, III, I. 
 

QUESTÃO 15  

 
Analise as seguintes afirmativas em relação às teclas de atalho e às opções das barras de ferramentas do Micro-
soft Word, versão português do Office XP: 
 

I. A tecla de atalho Ctrl+I permite abrir a janela “Imprimir”. 

II. A figura  corresponde à opção Mesclar células da barra de ferramentas “Tabelas e Bordas”. 
III. A tecla de atalho Ctrl+L permite abrir a janela “Localizar e substituir”. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
(A) I, II e III. 
(B) I e II, apenas.  
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
 

QUESTÃO 16  

 
Considere a planilha a seguir do Microsoft Excel, versão português do Office XP. 
 

 
 
Analise as seguintes afirmativas sobre o uso de fórmulas no Microsoft Excel, versão português do Office XP. 
 

I. O conteúdo da célula D1 pode ser “=MÉDIA(A1:C1)”. 
II. O conteúdo da célula D2 pode ser “=ARRED(MÉDIA(A2:C2);0)”. 
III. O conteúdo da célula D3 pode ser “=ARRED(MÉDIA(A3:C3);1)”. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
(A) I e II, apenas.  
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
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QUESTÃO 17  

 
São opções disponíveis no menu Dados do Microsoft Excel, versão português do Office XP, EXCETO: 
 
(A) Cenários... 
(B) Classificar... 
(C) Validação... 
(D) Subtotais... 
 
 
 

QUESTÃO 18  

 
Em relação aos tipos de gráficos disponíveis no Microsoft Excel, versão português do Office XP, correlacione as 
colunas a seguir: 
 

Gráfico Descrição 

I.  
(    ) Rosca 

II.  
(    ) Colunas 

III.  
(    ) Barras 

IV.  
(    ) Pizza 

 
A sequência CORRETA de respostas é: 
 
(A) II, I, III, IV. 
(B) II, III, I, IV. 
(C) IV, I, III, II. 
(D) IV, III, I, II. 
 
 
 

QUESTÃO 19  

 
São opções disponíveis para exibição de arquivos e pastas no Windows Explorer do Microsoft Windows XP, ver-
são português, EXCETO: 
 
(A) Lista 
(B) Ícones 
(C) Miniaturas 
(D) Propriedades 
 
 
 

QUESTÃO 20  

 
Tecla de atalho utilizada para selecionar todo o conteúdo de uma pasta no Windows Explorer do Microsoft Win-
dows XP, versão português, é: 
  
(A) Ctrl+X 
(B) Ctrl+P 
(C) Ctrl+A 
(D) Ctrl+T 
 
  



 10 

PROVA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – Cargo 3 

 

QUESTÃO 21  

 
Analise as seguintes afirmativas: 
 

I. À administração pública municipal faculta-se adotar a avaliação especial de desempenho, mediante co-
missão específica para tal, como requisito para a aquisição de estabilidade pelo servidor em estágio pro-
batório.  

II. O servidor não aprovado em estágio probatório será demitido. 
III. A aprovação no estágio importará na estabilização automática do servidor. 

 
Está CORRETO o que se afirma em: 
 
(A) II, apenas. 
(B) III, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I, II e III 
 
 

QUESTÃO 22  

 
Sobre o regime do servidor público de Santa Bárbara, analise as seguintes afirmativas: 
 

I. Ao servidor municipal de Santa Bárbara é proibido referir-se publicamente, de modo depreciativo, às auto-
ridades e aos atos da administração, podendo, todavia, em trabalho assinado, apreciá-lo doutrinariamente, 
com o fito de colaboração e cooperação. 

II. O sistema previdenciário dos servidores ocupantes de cargos públicos do Município de Santa Bárbara é o 
regime gerido pelo Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais (IPSEMG), previsto em Lei. 

III. A licença para tratamento de saúde será a pedido e mediante atestado médico, até o limite máximo de 15 
(quinze) dias, sob responsabilidade do município. 

 
Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) III. 
 
 

QUESTÃO 23  

 
Além do vencimento, NÃO poderá ser concedida ao servidor público de Santa Bárbara a seguinte vantagem:  
 
(A) auxílio funeral.  
(B) gratificações.  
(C) auxílio educação.  
(D) abono de família.  
 
 

QUESTÃO 24  

 
NÃO ocorrerá vacância do cargo publico em função de 
 
(A) licença. 
(B) demissão. 
(C) falecimento.  
(D) aposentadoria. 
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QUESTÃO 25  

 
A Zona Urbana de Santa Bárbara subdivide-se em sete zonas, definidas segundo as especificidades urbanísticas 
e ambientais locais dos diversos núcleos urbanos da sede e dos distritos.  
Dentre estas Zonas, NÃO figura a 
 
(A) Zona Industrial. 
(B) Zona de Ocupação Futura. 
(C) Zona de Preservação Cultural.  
(D) Zona de Recuperação Urbanística.  
 

QUESTÃO 26  

 
A Zona de Preservação Cultural (ZPC) é a parcela do território de Santa Bárbara caracterizada pelo traçado urba-
no setecentista e ocupação com tipologia colonial, com registros materiais edificados típicos do início do povoa-
mento local e seu entorno imediato, cuja manutenção é fundamental para a proteção do núcleo urbano setecentis-
ta remanescente.  
Na ZPC, empreendimentos novos deverão 
 
(A) alterar o traçado viário local. 
(B) ter, no máximo, 5 pavimentos. 
(C) manter a tipologia arquitetônica existente. 
(D) harmonizar-se com o padrão tecnológico, estrutural, sanitário e paisagístico setecentista. 
 

QUESTÃO 27  

 
Em relação ao parcelamento do solo em Santa Bárbara, analise as seguintes afirmativas: 
 

I. Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinada à edificação, que implique na abertura, 
no prolongamento, na modificação ou na ampliação de vias de circulação ou de logradouros públicos.  

II. Considera-se desmembramento a subdivisão de glebas em lotes destinada à edificação, com aproveita-
mento ou ampliação do sistema viário existente. 

III. Considera-se remembramento o reagrupamento de lotes contíguos para a constituição de nova unidade.  
 
Está CORRETO o que se afirma em: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
 

QUESTÃO 28  

 
O porte e a altura das edificações em Santa Bárbara serão limitados pela aplicação conjunta dos seguintes parâ-
metros urbanísticos, EXCETO:  
 
(A) coeficiente de aproveitamento. 
(B) gabarito das edificações. 
(C) taxa de permeabilidade.  
(D) índice pluviométrico.  
 

QUESTÃO 29  

 
Segundo o Plano Diretor de Santa Bárbara, NÃO é distrito municipal a localidade de: 
 
(A) Bateias. 
(B) Brumal.  
(C) Conceição do Rio Acima. 
(D) Florália. 
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QUESTÃO 30  

 
Sobre o Conselho Municipal de Política Urbana (Compur), está CORRETO o que se afirma em: 
 
(A) Dentre outras atribuições, compete ao Compur avaliar a implementação do plano diretor nos seus aspectos 

urbano, econômico, social e ambiental. 
(B) O Conselho Municipal de Política Urbana constitui a instância consultiva de representação da comunidade, da 

iniciativa privada e dos segmentos públicos no processo de implementação e gestão do plano diretor de Santa 
Bárbara.  

(C) O Compur deve ser assessorado, técnica e administrativamente, por um quadro próprio de funcionários 
públicos.  

(D) O Conselho Municipal de Política Urbana deverá ser composto por seis representantes do setor público e 
nove da sociedade de uma forma geral. 
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CONCURSO PÚBLICO 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA 
 

EDITAL 01/2009 
 
 
 
 

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO 
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