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Leia, atentamente, as instruções gerais que se encontram
no verso desta capa.

2

INSTRUÇÕES GERAIS:
1. Este caderno de provas contém um total de 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 15 de Língua Portuguesa, 5 de Raciocínio Lógico, 10 de Noções de Informática e 10 de Legislação Municipal. Confira-o.
2. As provas terão duração de, no mínimo, 1 (uma) hora e, no máximo, de 4
(quatro) horas, incluído o tempo destinado à transcrição de suas respostas no gabarito oficial.
3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta.
4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por
erro do candidato.
5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de
respostas, devidamente preenchidos e assinados.
6. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas decorrida 1
(uma) hora do início de aplicação das mesmas, por motivo de segurança.
7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a
mesma poderá ser destacada.
8. As questões e os gabaritos oficiais das Provas Objetivas serão divulgados
nos
endereços
eletrônicos
www.fumarc.org.br
e
www.camaralp.mg.gov.br e publicados conforme previsto no Edital, no 2º
(segundo) dia útil subsequente à realização das provas.
9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa
prova.
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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
Viver para postar
Gregório Duduvier
Amo fazer aniversário. Quando era pequeno (continuo pequeno, eu sei,
mas nessa época era bem pequeno), lembro da frase mágica: "Hoje você pode
fazer o que você quiser" – e o que eu queria era muita coisa. Queria o Tívoli
Park, o chico cheese, o Parque da Mônica, tudo ao mesmo tempo. Sempre acabava optando pelo Tívoli Park – Pasárgada da minha infância, onde era feliz – e
sabia.
Hoje já não tem Tívoli Park – minha Pasárgada fechou depois de diversos casos de assalto dentro do trem-fantasma – mas a memória dessa liberdade
plena e irrestrita volta sempre que faço aniversário. Por isso, não reclamem se
esta coluna flertar com a autoajuda. Hoje esse é o meu Tívoli Park.
Ser feliz é a melhor maneira de parecer um idiota completo. Para muita
gente, a felicidade dos outros é um acinte. E não estou falando dos invejosos.
Não consigo acreditar que existam invejosos de mim, para mim essa paranoia
com a inveja alheia é delírio narcísico.
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Estou falando dos cronicamente insatisfeitos – esses sim existem, e são
muitos. Experimenta dizer que está feliz. O olhar vai ser fulminante, assim como
a resposta mental: "Como é que esse imbecil pode ser feliz num país desses,
num calor desses, com um dólar desses?".
Aprendi que reclamar do calor ou do dólar não reduz a temperatura nem
o dólar. Aprendi que a lei de Murphy só existe pra quem acredita nela. E aprendi
que reparar na felicidade te ajuda a reconhecê-la quando esbarrar com ela de
novo – e acho que isso foi o mais importante.
"A gente só reconhece a felicidade pelo barulhinho que ela faz quando
vai embora", dizia o Jacques Prévert. Dificílimo reconhecer a felicidade quando
ela ainda está no recinto. Caso reconheça, é fundamental fotografar, escrever,
desenhar, filmar. Para isso servem nossos smartphones: para estocar os mais
diversos tipos de felicidade em pixels, áudios e blocos de nota. Às vezes a necessidade de registro pode parecer uma fuga do presente, mas, pelo contrário, é
a documentação da felicidade que estica o presente para a vida toda.
Sempre que se depara com os melhores momentos da vida – e no caso
dele isso acontece quase todo dia – meu padrasto exclama, com voz de barítono:
"Felicidade é isso aqui". Aproveito para dizer: hoje faço 29 anos e estou irremediavelmente feliz. Desculpem todos. Vai passar. Mas enquanto isso, aproveito
para exclamar, antes que passe: "Felicidade é isso aqui”.
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/gregorioduvivier/2015/04/1615741-viver-parapostar.shtml Acesso em:7 set. 2016.

Vocabulário:
Tivoli Park foi um parque de diversões localizado no bairro da Lagoa, na cidade
do Rio de Janeiro, no Brasil. Funcionou de 1973 a 1995.
QUESTÃO 01
O tema principal do texto é
(A)
(B)
(C)
(D)

afirmar que a felicidade deve ser reconhecida e compartilhada.
confirmar que a felicidade só existe para os que nela acreditam.
demonstrar que existem pessoas infelizes na atualidade.
recordar os bons momentos de felicidade da infância do autor do texto.
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QUESTÃO 02
Todas as seguintes técnicas, com as finalidades indicadas, são usadas pelo autor na estruturação de seu texto, EXCETO:
(A) Comparação, para demonstrar como se comporta quem é feliz.
(B) Contraste, em algumas partes, para realçar as diferenças entre os insatisfeitos e os felizes.
(C) Enumeração, para hierarquizar os caminhos para se obter a felicidade.
(D) Exemplificação, para ilustrar e explicar pontos de vista.

QUESTÃO 03
Todas as constatações abaixo podem ser feitas com base no texto, EXCETO:
(A) Ao afirmar que ser feliz é a melhor maneira de parecer um idiota completo, o
narrador reforça o pensamento daqueles que sempre estão insatisfeitos e
não conseguem sentir a felicidade.
(B) Ao comentar que a necessidade de registro dos momentos felizes pode
parecer uma fuga do presente, mas, pelo contrário, é a documentação da felicidade que estica o presente para a vida toda, reforça-se a importância dos
smartphones.
(C) Ao destacar que a coluna pode flertar com a autoajuda, o narrador se refere
ao fato de a felicidade ser um assunto que não se comenta na página.
(D) Ao mencionar que, no caso do padrasto, ele se depara com os melhores
momentos da vida quase todo dia, o narrador deixa claro que o padrasto é
uma pessoa que sabe reconhecer a felicidade.
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QUESTÃO 04
Em todos os trechos, o narrador inclui o leitor em suas reflexões ou a ele se dirige, EXCETO em:
(A) “Aprendi que reclamar do calor ou do dólar não reduz a temperatura nem o
dólar”.
(B) “Experimenta dizer que está feliz. O olhar vai ser fulminante, assim como a
resposta mental [...]”.
(C) “Para isso servem nossos smartphones: para estocar os mais diversos tipos
de felicidade em pixels, áudios e blocos de nota”.
(D) “Quando era pequeno (continuo pequeno, eu sei, mas nessa época era bem
pequeno), lembro da frase mágica [...]”.
QUESTÃO 05
Todos os termos destacados estão corretamente interpretados entre parênteses,
EXCETO em:
(A) “Dificílimo reconhecer a felicidade quando ela ainda está no recinto”. (local)
(B) “Não consigo acreditar que existam invejosos de mim, para mim essa paranoia com a inveja alheia é delírio narcísico”. (loucura)
(C) “O olhar vai ser fulminante, assim como a resposta mental [...]”. (assombrante)
(D) “Para muita gente, a felicidade dos outros é um acinte”. (desrespeito)
QUESTÃO 06
Há traços de linguagem oral em:
(A) “A gente só reconhece a felicidade pelo barulhinho que ela faz [...]”.
(B) “Aprendi que reclamar do calor ou do dólar não reduz a temperatura o dólar”.
(C) “Às vezes a necessidade de registro pode parecer uma fuga do presente
[...]”.
(D) “Estou falando dos cronicamente insatisfeitos –esses sim existem, e são
muitos”.
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QUESTÃO 07
Em: “E aprendi que reparar na felicidade te ajuda a reconhecê-la quando esbarrar com ela de novo – e acho que isso foi o mais importante.”, isso se refere a
(A)
(B)
(C)
(D)

A gente só reconhece a felicidade pelo barulhinho que ela faz [...].
aprender a reparar na felicidade ajuda a reconhecê-la.
é difícil reconhecer a felicidade quando ela está no recinto.
foi o mais importante.

QUESTÃO 08
Em: “Ser feliz é a melhor maneira de parecer um idiota completo”, o termo
destacado exerce a função de
(A)
(B)
(C)
(D)

objeto direto.
predicado nominal.
predicado verbal.
predicativo do sujeito.

QUESTÃO 09
A ideia expressa pelos articuladores sintáticos está corretamente determinada
entre parênteses, EXCETO em:
(A) “Sempre que se depara com os melhores momentos da vida – e no caso
dele isso acontece quase todo dia – meu padrasto exclama [...]”. (Quando)
(B) “Por isso, não reclamem se esta coluna flertar com a autoajuda”. (Logo)
(C) “Mas enquanto isso, aproveito para exclamar, antes que passe [...]”. (Portanto)
(D) “Caso reconheça, é fundamental fotografar, escrever, desenhar, filmar [...]”.
(Desde que)
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QUESTÃO 10
São adjuntos adverbiais os termos destacados, EXCETO em:
(A)
(B)
(C)
(D)

"Felicidade é isso aqui”.
“Aprendi que a lei de Murphy só existe pra quem acredita nela”.
“Aproveito para dizer: hoje faço 29 anos e estou irremediavelmente feliz.”
“Dificílimo reconhecer a felicidade quando ela ainda está no recinto”.

QUESTÃO 11
O que é pronome relativo em:
(A) “[...] quando esbarrar com ela de novo – e acho que isso foi o mais importante”.
(B) “‘Hoje você pode fazer o que você quiser’ – e o que eu queria era muita
coisa”.
(C) “Aprendi que reclamar do calor ou do dólar não reduz a temperatura nem o
dólar“.
(D) “Não consigo acreditar que existam invejosos de mim, para mim essa paranoia com a inveja alheia é delírio narcísico”.

QUESTÃO 12
Em: “Caso reconheça, é fundamental fotografar, escrever, desenhar, filmar”, o
verbo destacado está flexionado no
(A)
(B)
(C)
(D)

futuro do subjuntivo.
presente do indicativo.
presente do subjuntivo.
pretérito perfeito do indicativo.
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QUESTÃO 13
A concordância verbal está correta, EXCETO em:
(A)
(B)
(C)
(D)

Foi ele quem perdeu a carteira ontem.
Fazem dez anos que não o vejo.
Mais de um jogador foi expulso no último domingo.
Houve diversas reclamações sobre o assunto.

QUESTÃO 14
A crase é obrigatória em:
(A)
(B)
(C)
(D)

Não vai a clubes aos domingos.
Não vá a pé para casa.
Estava disposto a falar.
Ele veio a Bahia de trem.

QUESTÃO 15
Há hiato em:
(A)
(B)
(C)
(D)

caixa
lei
moinho
sauna
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PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 16
Se todos os números da tabela abaixo foram dispostos segundo um mesmo critério lógico, então é CORRETO afirmar que o valor de x nessa tabela é tal que:
(A)
(B)
(C)
(D)

80 < x < 90
90 < x < 100
x < 70
x > 100

16
13
29

34
19
15

27
28
55

x
42
66

QUESTÃO 17
Uma fábrica de roupas produz três tipos de camisas masculinas: TIPO A (social), TIPO B (esporte) e TIPO C (esporte fino). A produção de cada um dos três
modelos demanda os serviços de três departamentos: corte, costura e embalagem. A tabela abaixo informa sobre o número de horas que cada camisa permanece em cada departamento, bem como o total de horas que cada departamento
pode funcionar semanalmente durante a produção das camisas. De acordo com
as informações da tabela, é CORRETO afirmar que a quantidade de camisas do
tipo social produzida por semana nessa fábrica é igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)

800
1.200
1.600
2.400

TIPO A
(horas)
0,2

TIPO B
(horas)
0,4

TIPO C
(horas)
0,3

Funcionamento
(horas/semana)
1.160

COSTURA

0,3

0,5

0,4

1.560

EMBALAGEM

0,1

0,2

0,1

480

DEPARTAMENTO
CORTE
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QUESTÃO 18
Se os ângulos internos de um triângulo estão em Progressão Aritmética de razão
40º, então é CORRETO afirmar que a medida do menor ângulo agudo desse
triângulo é igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)

20º
40º
60º
80º

QUESTÃO 19
A intensidade de um terremoto, medida na escala Richter, é um número real tal
que 0

≤

≤ 8,9 sendo 8,9 a intensidade do maior terremoto já conhecido.

Nessa escala, a intensidade é dada pela expressão
do

=

, representan-

a energia liberada pelo terremoto, medida em quilowatt-hora, e

= 7 10

kwh.
Nessas condições, É CORRETO afirmar que a energia liberada em um terremoto
de intensidade igual a 8 na escala Richter, em KWh, corresponde a:

5
(B) 5
(C) 7
(D) 7

(A)

10
10
10
10
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QUESTÃO 20

A expressão

=

0,5

!
"

relaciona a quantidade inicial de material

radioativo ( ) e o tempo de desintegração da amostra ( ). O tempo que um
elemento leva para desintegrar metade de sua massa é chamado meia-vida do
elemento radiotivo (#). Em um fenômeno análogo a desintegração radiotiva,
essa expressão permite conhecer a absorção de medicamentos pelo organismo
humano, desde que se conheça a meia-vida do medicamento e a dosagem
inicial. Assim sendo, se uma pessoa ingeriu 50 mg de um determinado
medicamento cuja meia-vida é de 3 horas, então é CORRETO afirmar que, após
12 horas de sua ingestão, a quantidade de medicamento ainda presente no
organismo dessa pessoa, em mg,corresponde a:
(A)
(B)
(C)
(D)

1,475
2,225
3,125
4,275
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 21
Analise as seguintes afirmativas sobre os atalhos de teclado do Windows Explorer do Microsoft Windows 7, versão português:
I–
II –
III –

“Ctrl+A” pode ser utilizado para selecionar todo o conteúdo de uma pasta.
“Ctrl+Y” pode ser utilizado para desfazer a última operação realizada.
“Ctrl+Z” pode ser utilizado para repetir a última operação realizada.

Está CORRETO o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

QUESTÃO 22
Opção disponível no Windows Explorer do Microsoft Windows 7, versão português, para exibir o “Painel de Visualização”:

(A)
(B)
(C)
(D)
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QUESTÃO 23
São opções disponíveis no menu “Ferramentas” do LibreOffice Writer 5.2, versão
português, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Calcular
Estilos e formatação
Macros
Ortografia e gramática...

QUESTÃO 24
Opção da barra de ferramentas “Padrão” do LibreOffice Writer 5.2, versão português, que permite inserir uma nota de rodapé:

(A)
(B)

(C)

(D)
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QUESTÃO 25
Analise as seguintes afirmativas sobre os atalhos de teclado do LibreOffice Writer
5.2, versão português:
I–
II –
III –

“Ctrl+N” aplica a formatação “Negrito” ao texto selecionado.
“Ctrl+U” aplica a formatação “Sublinhado” ao texto selecionado.
“Ctrl+I” aplica a formatação “Itálico” ao texto selecionado.

Estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

QUESTÃO 26
Em relação às opções disponíveis na barra de ferramentas “Padrão” do LibreOffice Calc 5.2, versão português, correlacione as colunas a seguir:
Ícone da opção
I.
II.
III.
IV.

Opção
(

) Autofiltro

(

) Inserir linhas acima

(

) Classificar

(

) Excluir colunas

Está CORRETA a seguinte sequência de respostas:
(A)
(B)
(C)
(D)

III, I, IV, II.
IV, I, II, III.
IV, I, III, II.
IV, III, II, I.
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QUESTÃO 27
São opções disponíveis no menu “Inserir” do LibreOffice Calc 5.2, versão português, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Tabela dinâmica...
Linhas...
Gráfico...
Figura...

QUESTÃO 28
Função do LibreOffice Calc 5.2, versão português, que retorna a soma de todos
os argumentos:
(A)
(B)
(C)
(D)

ADICAO
SOMAR
SOMAS
SOMA

QUESTÃO 29
São exemplos específicos de um navegador da internet e uma ferramenta de
correio eletrônico, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

Google Chrome e Microsoft Outlook
Internet Explorer e Google Chrome
Microsoft Outlook e Internet Explorer
Mozilla Firefox e Google Chrome
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QUESTÃO 30
Em relação às ferramentas de mídias sociais, correlacione as colunas a seguir:
Ferramenta de mídia social
I. Facebook
II. Instagram
III. Twitter
IV. Linkedin

(
(
(
(

Característica
) Rede social da categoria microblog.
) Rede social fundada por Mark Zuckerberg.
) Rede social de negócios, voltada principalmente para fins profissionais.
) Rede social focada principalmente no compartilhamento de fotos e vídeos.

Está CORRETA a seguinte sequência de respostas:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, III, IV, II.
III, I, IV, II.
III, II, IV, I.
IV, I, II, III.
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PROVA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
QUESTÃO 31
Compete ao Município, conforme sua Lei Orgânica:
(A)
(B)
(C)
(D)

Alterar a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Executar seu Plano Diretor criado pelo Estado de Minas Gerais.
Prestar o serviço de telefonia fixa.
Promover o ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

QUESTÃO 32
São poderes independentes e harmônicos no âmbito do Município:
(A)
(B)
(C)
(D)

O Executivo e o Judiciário.
O Legislativo e o Executivo.
O Legislativo e o Judiciário.
O Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

QUESTÃO 33
Compete ao Município a prestação dos seguintes serviços:
(A)
(B)
(C)
(D)

Energia elétrica e iluminação pública.
Transportes coletivos estritamente municipais e iluminação pública.
Transportes coletivos intermunicipais e energia elétrica.
Transportes coletivos intermunicipais e iluminação pública.
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QUESTÃO 34
Acerca da liberdade religiosa em face do município, é CORRETO afirmar:
(A) É vedado ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencionálos, embaraçar- lhes o funcionamento ou manter com eles ou com seus representantes relações de dependência ou aliança;
(B) É vedado ao Município estabelecer qualquer colaboração de interesse público com organizações religiosas.
(C) Pode o Município definir sua religião oficial e impor a realização de cultos.
(D) Pode o Município determinar o fechamento de igrejas, centros espíritas e
outras instituições similares.
QUESTÃO 35
Sobre a organização das funções e competências do Município, é CORRETO
afirmar:
(A) A Câmara Municipal é composta de Vereadores eleitos, pelo sistema proporcional, como representantes do povo, com mandato de quatro anos.
(B) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância do cargo, assumirá a Administração Municipal o Juiz da Comarca.
(C) O Município pode instituir e majorar tributos através de decretos, portarias e
resoluções.
(D) O Poder Executivo Municipal é chefiado pelo Prefeito ou pelo Secretário de
Governo.
QUESTÃO 36
NÃO constitui função da Câmara de Vereadores:
(A) A administração de sua organização interna.
(B) A elaboração de leis sobre todas as matérias de competência do Município.
(C) A fiscalização e o controle de caráter político-administrativo sobre agentes
políticos do Município.
(D) O governo e a administração do Município em favor do interesse público.
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QUESTÃO 37
Sobre as reuniões da Câmara de Vereadores, é CORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

O policiamento do recinto onde ocorre a reunião compete à Polícia Militar.
São presididas pelo Prefeito Municipal.
São públicas e é direito de qualquer cidadão assistir às reuniões da Câmara.
São, em regra, secretas, devendo o cidadão interessado pedir autorização
do Presidente da Câmara para ter acesso às deliberações parlamentares.

QUESTÃO 38
A Câmara de Vereadores é legalmente representada por:
(A)
(B)
(C)
(D)

autoridade indicada pelo Prefeito Municipal.
qualquer vereador em exercício.
seu Presidente.
sua Mesa Diretora.

QUESTÃO 39
São comissões permanentes da Câmara de Vereadores as que:
(A) forem compostas por servidores administrativos da Câmara.
(B) forem formadas por vereadores vitalícios.
(C) forem prorrogadas por prazo indeterminado, dentre elas as Comissões Parlamentares de Inquérito.
(D) se subsistem nas Legislaturas.
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QUESTÃO 40
O projeto de lei vetado pelo Prefeito Municipal deverá ser:
(A) arquivado ou submetido à reconsideração do Prefeito Municipal, a pedido do
Presidente da Câmara de Vereadores.
(B) arquivado.
(C) submetido à Câmara de Vereadores, que decidirá sobre sua rejeição.
(D) submetido ao Presidente da Câmara de Vereadores, que decidirá sobre sua
rejeição.
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CONCURSO PÚBLICO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
EDITAL 01/2016

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO.
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