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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA – MINAS GERAIS 

 

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

CADERNO 

5 
CARGO: 
 
 GUARDA MUNICIPAL 

 

PROVAS: 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

 CONHECIMENTOS GERAIS 

 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 Conhecimentos Gerais 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 CONHECIMENTOS GERAIS – Cargo 5 

 

QUESTÃO 11  

 
São competências dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, 
EXCETO: 
 
(A) planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais. 
(B) planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo 

de diminuir a emissão global de poluentes. 
(C) executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infrações de 

circulação, estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito, no exercício regular do Poder de Polícia 
de Trânsito; 

(D) vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa e licenciar 
veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal 
competente. 

 

QUESTÃO 12  

 
Sobre as competências e responsabilidades do Município em matéria de trânsito, analise as seguintes afirmativas: 
 

I. Independentemente de autorização da Polícia Militar de Trânsito, os Municípios podem constituir órgão 
específico para exercer o Poder de Polícia de Trânsito, nos limites de sua circunscrição.  

II. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui competência privativa dos estabelecimentos edu-
cacionais municipais da rede pública e privada.  

III. O registro e o licenciamento dos veículos de propulsão humana, dos ciclomotores e dos veículos de tração 
animal obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação municipal do domicílio ou residência de 
seus proprietários. 

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

QUESTÃO 13  

 
Suponha que o Município de Santa Bárbara, por meio de sua Secretaria de Obras, pretenda iniciar intervenção de 
grande vulto em uma avenida municipal, a qual causará grande impacto para o trânsito da cidade. 
Sobre essa situação hipotética, é CORRETO o que se afirma em: 
 
(A) A obrigação de sinalizar a região da obra é do órgão ou da entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. 
(B) O início das obras pretendidas pela Secretaria de Obras dependerá de autorização prévia do órgão estadual 

de trânsito, no caso, o Departamento Estadual de Trânsito – Detran.  
(C) Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou 

colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou da entidade de trânsito com 
circunscrição sobre a via. 

(D) Salvo em casos de emergência, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via avisará a comunidade, 
por intermédio dos meios de comunicação social, com uma semana de antecedência, de qualquer interdição 
da via, indicando-se os caminhos alternativos a serem utilizados. 

 

QUESTÃO 14  

 
Sobre o Conselho Tutelar, NÃO é correto o que se afirma em: 
 
(A) A natureza jurídica do Conselho Tutelar equivale à de entidade civil sem fins lucrativos. 
(B) Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, é obrigatório que o interessado resida no município. 
(C) É de 4 (quatro) anos a duração do mandato do conselheiro tutelar. 
(D) O Conselho Tutelar é composto de 5 (cinco) membros.  
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QUESTÃO 15  

 
Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à ali-
mentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária. Ainda segundo o código, a garantia de prioridade compreende todos estes 
aspectos, EXCETO: 
 
(A) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. 
(B) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 
(C) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 
(D) direito a meia-entrada em eventos de esporte, lazer e cultura para estudantes do ensino fundamental, médio e 

superior, devidamente matriculados; 
 
 
 

QUESTÃO 16  

 
De acordo com o Estatuto do Idoso, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos 
serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem 
como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos, EXCETO:  
 
(A) Autoridade Policial. 
(B) Ministério Público. 
(C) Conselho Nacional do Idoso. 
(D) Guarda Municipal, quando houver no Município. 
 
 
 

QUESTÃO 17  

 
Sobre os direitos assegurados em nível federal aos idosos, NÃO é correto o que se afirma em: 
 
(A) O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que 

respeitem sua peculiar condição de idade. 
(B) Aos maiores de 60 (sessenta) anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e 

semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços 
regulares. 

(C) Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso 
continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos a tratamento, habilitação ou reabilitação. 

(D) É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da 
idade. 

 
 
 

QUESTÃO 18  

 
Sobre o porte de arma de fogo por integrante de guarda municipal, NÃO é correto o que se afirma em: 
 
(A) A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada à formação funcional 

de seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial e à existência de mecanismos de 
fiscalização e de controle interno, observada a supervisão da Polícia Militar.  

(B) Têm direito a porte de arma os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 
(cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço. 

(C) Aos integrantes das guardas municipais dos Municípios que integram regiões metropolitanas, será autorizado 
porte de arma de fogo, quando em serviço. 

(D) O porte de arma por integrante da guarda municipal de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, deverá 
observar o regulamento específico do Estatuto do Desarmamento. 
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QUESTÃO 19  

 
É um tipo de crime expressamente definido no Estatuto do Desarmamento, EXCETO: 
 
(A) Comércio ilegal de arma de fogo. 
(B) Posse irregular de coleção de armas de fogo. 
(C) Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 
(D) Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 
 
 
 

QUESTÃO 20  

 
São requisitos para o cidadão comum comprar uma arma de fogo, EXCETO: 
 
(A) Comprovar aptidão técnica e psicológica. 
(B) Ter pelo menos 25 (vinte e cinco) anos de idade. 
(C) Entregar declaração de próprio punho de ausência de intenções ilícitas e de antecedentes criminais. 
(D) Apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa. 
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PROVA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – Cargo 5 

 

QUESTÃO 21  

 
Sobre a Lei Complementar nº 1.390/2006, que cria a Guarda Municipal de Santa Bárbara, NÃO é correto o que se 
afirma em: 
 
(A) A lei garante expressamente o uso de arma não letal pelo integrante da Guarda Municipal. 
(B) Dentre outras atribuições, compete à Guarda Municipal a prestação de informações turísticas sobre o 

Município.  
(C) A Guarda Municipal é órgão da Administração Direta do Município de Santa Bárbara, subordinada à Secretaria 

Municipal de Governo e Esportes. 
(D) A Guarda Municipal receberá orientação e treinamento específico às suas finalidades, pela Polícia Militar de 

Minas Gerais ou outra entidade que exerça atividade afim, através de convênio próprio. 
 
 

QUESTÃO 22  

 
Sobre o regime jurídico dos Guardas Municipais de Santa Bárbara, é CORRETO o que se afirma em: 
 
(A) O Guarda Municipal não poderá ser contratado por prazo determinado.  
(B) A remuneração do Guarda Municipal acompanhará o salário-mínimo definido nacionalmente.  
(C) O Comando da Guarda Municipal será exercido por profissional com conhecimento técnico compatível e será 

servidor efetivo da corporação.  
(D) Os integrantes da Guarda Municipal se sujeitarão a regime especial de trabalho, que se caracteriza pelo 

cumprimento de horário irregular, em escalas de revezamento, e sujeito a plantões noturnos. 
 
 

QUESTÃO 23  

 
Representam funções da Guarda Municipal de Santa Bárbara, EXCETO: 
 
(A) guarda e escolta de presos nos limites do território municipal. 
(B) atuação conjunta com a Defesa Civil, nos casos de calamidade pública. 
(C) proteção de bens, serviços e instalações do patrimônio público de Santa Bárbara. 
(D) fiscalização e controle do tráfego e do trânsito de veículos no âmbito do território municipal. 
 
 

QUESTÃO 24  

 
Em Santa Bárbara, os cargos públicos NÃO podem ser providos por: 
 
(A) ascensão. 
(B) reintegração. 
(C) substituição. 
(D) transferência. 
 
 

QUESTÃO 25  

 
NÃO será considerado de efetivo exercício o período de afastamento em virtude de 
 
(A) férias. 
(B) licença para tratar de assunto particular. 
(C) exercício de cargo em comissão, no município. 
(D) cumprimento de obrigações decorrentes do serviço militar. 
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QUESTÃO 26  

 
Para efeito de contagem de tempo na administração pública municipal, NÃO será computado, integralmente: 
 
(A) o tempo em disponibilidade. 
(B) serviço prestado em empresas privadas. 
(C) serviço prestado em autarquias municipais. 
(D) o período em que o servidor tiver desempenhado mandato eletivo e, mediante autorização da autoridade 

competente, cargos ou funções federais, estaduais e municipais. 
 
 

QUESTÃO 27  

 
O servidor estável NÃO perderá o cargo 
 
(A) mediante processo administrativo, em que lhe seja assegurada ampla e plena defesa. 
(B) mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada ampla defesa.  
(C) em virtude de posse em outro cargo acumulável. 
(D) em virtude de decisão judicial, transitada em julgado.  
 
 

QUESTÃO 28  

 
NÃO será concedida licença remunerada ao servidor:  
 
(A) para tratamento de saúde. 
(B) por motivo de doença em pessoa da família.  
(C) para o desempenho de mandato legislativo. 
(D) para estudo fora do país. 
 
 

QUESTÃO 29  

 
Além do vencimento, NÃO poderá ser concedida ao servidor a seguinte vantagem:  
 
(A) diárias.  
(B) horas-aula. 
(C) abono de família. 
(D) auxílio funeral. 
 
 

QUESTÃO 30  

 
São deveres do Guarda Municipal, além dos que lhe cabem, em virtude de seu cargo, e dos que decorrem, em 
geral, de sua condição de servidor público, EXCETO:  
 
(A) tratar com urbanidade os colegas e as partes, atendendo a estas sem preferências pessoais. 
(B) comparecer ao serviço, com assiduidade e pontualidade, nas horas de trabalho ordinário e extraordinário, 

quando convocado, e justificar as ausências. 
(C) apresentar-se ao serviço em boas condições e convenientemente trajado, ou com uniforme comprado junto ao 

Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal.  
(D) cumprir as determinações superiores, representando, imediatamente e por escrito, quando estas 

determinações forem manifestamente ilegais. 
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(B)  
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA 
 

EDITAL 01/2009 
 
 
 
 

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO 
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