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PORTUGUÊS 

 
Considere o texto abaixo para responder às questões de 1 a 10. 

 

 Curiosamente, viver abaixo do nível do mar explica o etos igualitarista dos holandeses. As 

tempestades e enchentes que se abateram sobre a Holanda nos séculos XV e XVI incutiram no 

povo o senso do propósito comum. O menino que tapou com o dedo o furo no dique nunca 

existiu. Cada cidadão tinha de contribuir para manter o país seco, carregando pesados sacos de 

argila no meio da noite se um dique estivesse prestes a ruir. Uma cidade podia ser totalmente 

engolida pelas águas num átimo. Quem pusesse o status acima do dever era malvisto. Mesmo 

hoje em dia, a monarquia holandesa é ambivalente na questão da pompa e circunstância. Uma 

vez por ano, a rainha anda de bicicleta e serve chocolate quente a seus criados para mostrar que 

é do povo. 

 A natureza das hierarquias é culturalmente variável. Abrange toda a gama que vai da 

formalidade militar germânica e as nítidas divisões de classe britânicas às atitudes 

desencontradas e apreço pela igualdade dos americanos. No entanto, por mais informais que 

sejam algumas culturas, nada se compara à negação de status naqueles que os antropólogos 

chamam de “verdadeiros igualitaristas”. Estes vão muito além de ter uma rainha ciclista ou um 

presidente chamado Bill. A própria ideia de monarquia os deixa indignados. Refiro-me aos índios 

navajos, aos hotentotes, pigmeus mbuti, !kung san, inuítes e outros. Afirma-se que essas 

sociedades em pequena escala, povos caçadores-coletores, horticultores ou dedicados a outras 

ocupações, eliminam completamente as distinções de riqueza, poder e status, mantendo apenas 

as de gênero e as entre pais e filhos. A ênfase é na igualdade e no compartilhamento. Acredita-se 

que nossos ancestrais imediatos viveram desse modo por milhões de anos. Nesse caso, seriam 

as hierarquias menos arraigadas do que supomos? 

 Houve um tempo em que os antropólogos viam o igualitarismo como um arranjo pacífico no 

qual as pessoas mostravam o que tinham de melhor, amando e valorizando umas às outras. Era 

um estado utópico em que leão e cordeiro, dizia-se, dormiam lado a lado. Não estou afirmando 

que tais estados estão fora de questão. De fato, noticiou-se que uma leoa nas planícies 

quenianas demonstrou afeição maternal por um filhote de antílope. Mas da perspectiva biológica 

eles são insustentáveis. Em algum momento, o auto-interesse erguerá sua hedionda cabeça: os 

predadores sentirão o estômago vazio e as pessoas brigarão pelos recursos. O igualitarismo não 

se baseia em amor mútuo, e muito menos em passividade. É uma condição ativamente mantida  
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que reconhece o universal desejo humano de controlar e dominar. Em vez de negarem o desejo 

de poder, os igualitaristas o conhecem bem demais. Lidam com ele todos os dias. (DE WAAL, F. 

Eu, primata. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 96-97) 

 

QUESTÃO 1 

O tema do texto define-se melhor na alternativa: 

a) Condições para a existência de uma sociedade igualitária. 

b) Diferenças políticas entre as sociedades antigas e as atuais. 

c) Empecilhos para estabelecer a fraternidade entre os homens. 

d) Diferenças entre comunidades humanas e grupos de animais. 

 

QUESTÃO 2 

Quanto à linguagem empregada pelo autor, é correto classificá-la como: 

a) Puramente conotativa. 

b) Predominantemente denotativa. 

c) Predominantemente conotativa. 

d) Equilibrada entre a conotação e a denotação. 

 

QUESTÃO 3 

No trecho “Em algum momento, o auto-interesse erguerá sua hedionda cabeça:”, ocorre a figura 

de linguagem: 

a) Metáfora. 

b) Hipérbole. 

c) Catacrese. 

d) Personificação. 
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QUESTÃO 4 

A relação entre os dois primeiros períodos do texto é de: 

a) Causa/explicação. 

b) Concessão. 

c) Finalidade. 

d) Oposição. 

 

QUESTÃO 5 

Para o autor do texto, a atitude da rainha holandesa é: 

a) Decorrente de uma exigência feita pelos cidadãos. 

b) Coerente com a tradição igualitária de seu povo. 

c) Incoerente com a situação geográfica do país. 

d) Decorrente de um traço de personalidade. 

 

QUESTÃO 6 

O primeiro período do texto é composto. O trecho “viver abaixo do nível do mar” é uma: 

a) Oração principal. 

b) Oração subordinada adverbial. 

c) Oração subordinada substantiva subjetiva. 

d) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

 

QUESTÂO 7 

“O menino que tapou com o dedo o furo no dique nunca existiu.” A personagem lendária é 

mencionada no texto como: 

a) Símbolo do heroísmo solitário. 

b) Metáfora do caráter nacional holandês. 

c) Referência à ingenuidade das crenças populares. 

d) Ironia a respeito do suposto igualitarismo holandês. 
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QUESTÃO 8 

A expressão “verdadeiros igualitaristas” é empregada pelo autor com referência: 

a) A povos de hierarquia rígida. 

b) Ao povo norte-americano. 

c) Ao povo holandês. 

d) A povos primitivos. 

 

QUESTÃO 9 

“Cada cidadão tinha de contribuir para manter o país seco, carregando pesados sacos de argila 

no meio da noite se um dique estivesse prestes a ruir.” Sobre o emprego da vírgula nesse trecho, 

é correto afirmar que: 

a) Serve apenas para separar duras orações, não tendo relação com o sentido do enunciado. 

b) A vírgula foi empregada incorretamente, pois era desnecessária e não modifica o sentido 

do enunciado. 

c) Evita que a expressão “país seco” possa ser considerada sujeito da forma verbal 

“carregando”. 

d) Assinala uma pausa de ritmo, não tendo qualquer efeito sobre relações lógicas e de 

significado. 

 

QUESTÃO 10 

Quanto ao emprego de tempos verbais no primeiro parágrafo, é correto afirmar que: 

a) Consiste numa alternância confusa que dificulta o entendimento da tese do autor. 

b) Obedece ao propósito de relacionar o presente da Holanda a eventos históricos. 

c) Opõe presente e passado, de modo a sublinhar a notável evolução da mentalidade dos 

holandeses. 

d) Sublinha a descontinuidade entre as dificuldades do passado e o progresso atual da 

Holanda. 
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INFORMÁTICA 

 
 

QUESTÃO 11 

Para excluir definitivamente um arquivo selecionado, sem passar pela Lixeira, no sistema 
operacional WINDOWS, as teclas de atalho corretas a serem usadas são: 

a) ALT+DELETE 

b) CTRL+DELETE 

c) SHIFT+DELETE 

d) CTRL+SHIFT+DELETE   

 

QUESTÃO 12 

No sistema operacional WINDOWS, as teclas de atalho que simulam o clique com o botão direito 
(do mouse) no item selecionado são: 

a) CRTL+F10 

b) ESC+F10 

c) ALT+F10 

d) SHIFT+F10 

 

QUESTÃO 13 

No Editor de texto MS Word em português, as teclas de atalho para centralizar o texto que está 
sendo editado, são: 

a) CRTL+Z 

b) CRTL+X 

c) CRTL+E 

d) CRTL+F 

 

QUESTÃO 14 

As teclas de atalho para adicionar uma nota de rodapé em um documento, no editor de texto MS 
Word em português, são: 

a) ALT+CRTL+F 

b) ALT+CRTL+X 

c) CRTL+ENTER 

d) CRTL+SHIFT+A 
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QUESTÃO 15 

Por questão de segurança e para proteger sua conta, o Gmail não permite que você anexe alguns 

tipos de arquivo. Qual extensão de arquivo a seguir não tem permissão? 

a) .DOCX 

b) .EXE 

c) .JPG 

d) .PNG 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

QUESTÃO 16 

Considerando o Regimento Interno da Câmara Municipal de Piumhi, Capítulo IV, assinale a 

informação falsa. 

a) Admitem-se emendas e subemendas ao substitutivo, desde que aprovadas por maioria 

simples. 

b) Substitutivo é a proposição sucedânea de outra e que abrange o seu todo sem lhe alterar a 

substância. 

c) A aprovação de um substitutivo prejudica os demais, bem como a proposição original, 

emendas e subemendas eventualmente aprovadas. 

d) Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra, com a finalidade de aditar, 

modificar, substituir, aglutinar ou suprimir dispositivo. 

 

QUESTÃO 17 

O sistema de Controle na Administração Pública se diferencia entre Controle Externo e Controle 

interno. Das assertivas abaixo, indique qual apresenta correta distinção:  

a) O primeiro tem caráter punitivo, e o segundo é deliberativo. 

b) O primeiro tem função coercitiva, e o segundo, orientadora. 

c) O primeiro se situa em uma instância superior dentro do respectivo Órgão, e o segundo, 

em instância inferior. 

d) O funcionamento do primeiro deriva de um processo institucional, e o segundo é 

autorizativo. 
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QUESTÃO 18 

Podemos afirmar que os atos administrativos possuem atributos típicos, inexistentes nos atos de 

direito privado. Com efeito, são atributos dos atos administrativos, exceto o seguinte conceito: 

a) Presunção de Legitimidade - É a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem 

verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Milita em favor deles uma 

presunção juris tantum de legitimidade. O ato administrativo é presumidamente legítimo 

para que haja celeridade na prática dos atos da Administração. 

b) Imperatividade - A Administração estará agindo com as suas prerrogativas em defesa do 

interesse público. Significa que o ato poderá criar obrigações de forma unilateral aos 

administrados independente da concordância. 

c) Executoriedade – É a qualidade pela qual o Poder Público deverá compelir materialmente 

o administrado, sempre por meio das vias judiciais, ao cumprimento da obrigação que 

impôs e exigiu. 

d) Tipicidade - A tipicidade decorre do princípio da legalidade. A lei deve prever a possibilidade 

da prática daquele ato, ou seja, deve haver respaldo legal. 

 

 

QUESTÃO 19 

Das afirmações relativas à Ética e à Moral a seguir apresentadas, pode-se afirmar que:  

 

I - Ética é um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano 

ao tentar explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, científica e teórica. É uma 

reflexão sobre a moral. 

II - Moral é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente pelo cidadão. 

Essas regras orientam cada indivíduo, norteando as suas ações e os seus julgamentos sobre o 

que é moral ou imoral, certo ou errado, bom ou mau. 

III – Ética e Moral são responsáveis por construir as bases que vão guiar a conduta do homem, 

determinando o seu caráter, altruísmo e virtudes, e por ensinar a melhor forma de agir e de se 

comportar em sociedade. 

IV - No contexto filosófico, ética e moral possuem diferentes significados. A ética está associada 

ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano em 

sociedade, ao passo que a moral são os costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas  

sociedade. 
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a) Apenas I, II e IV estão corretas. 

b) Somente  I, II e III estão corretas. 

c) Apenas II, III e IV estão incorretas.  

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 20 

Dentre as espécies de Atos Administrativos, pode-se afirmar que:  

 

I) Atos Normativos: correspondem aos gerais, ou seja, não possuem destinatários certos e 

determinados. Funcionam como leis gerais e servem para uniformizar o procedimento e o 

entendimento da Administração Pública. 

II) Atos Ordinatórios: são atos internos, atingem apenas os órgãos e os agentes da Administração. 

Têm por fundamento o poder hierárquico. 

III) Atos Negociais: ocorrem quando o particular faz um pedido para a Administração Pública. 

Podem ser discricionários, vinculados, precários (revogáveis a qualquer momento) ou definitivos 

(podem ser cassados) e são divididos em: Licença, Autorização e Permissão. 

IV) Enunciativos: são aqueles que exprimem uma opinião de quem o produz, não possuem 

efeitos jurídicos. Ex.: Certidão, Atestado, Parecer (documento opinativo técnico). 

V) Punitivos: do poder disciplinar (quando para agentes públicos) e do poder de polícia (quando 

para particulares). A Administração não precisa da autorização do Judiciário para exercê-lo. 

 

a) Somente  I, II, IV e V estão corretas.  

b) Todas as afirmativas estão corretas. 

c) Apenas I, II e IV estão corretas. 

d) Apenas III está incorreta.  

 

QUESTÃO 21 

Em face do atributo de presunção de legitimidade, o Ato Administrativo gera efeitos desde o seu 

nascimento, mesmo sendo ele legítimo ou não. Conforme se verificam vícios, é possível desfazê-

lo por meio de outro(s) ato(s) que o:  

 

I- Anulem - Um ato administrativo é nulo quando foi produzido com alguma ilegalidade. Caso haja 

alguma discordância com as normas jurídicas, o ato poderá ser anulado por meio da própria  
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administração exercendo o poder da autotutela ou a pedido do poder Judiciário. O efeito da 

anulação será "Ex Tunc".  

II- Revogue(m) - Na revogação o desfazimento do ato é feito por motivo de conveniência ou 

oportunidade. O ato é legítimo e seu efeito é "Ex Nunc", o ato não retroage para extinguir as 

situações atingidas antes da revogação, pois todas elas são válidas. 

III – Convalide(m) - A convalidação pode ocorrer no ato administrativo que possua vícios 

sanáveis, é uma maneira de efetuar correções para que ele se torne perfeito conforme as 

exigências legais, desde que não acarrete prejuízo a terceiros ou lesão ao interesse público e 

possui efeito "Ex Tunc".  

 

Assinale a alternativa que apresenta a análise correta das assertivas acima: 

a) Apenas I e III estão incorretas.  

b) Apenas I e II estão corretas. 

c) I, II e III estão incorretas. 

d) I, II e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 22 

Várias são as hipóteses nas quais será dispensável a licitação, nos moldes do artigo 24, Lei 

8.666/93 e suas alterações posteriores. Das hipóteses apresentadas nas alternativas a seguir, 

assinale a incorreta.  

 

a) Para a construção, a ampliação, a reforma e o aprimoramento de estabelecimentos penais, 

mesmo que não configurada situação de grave e iminente risco à segurança pública. 

b) Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário 

para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com 

base no preço do dia. 

c) Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder 

ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, nesse caso, todas as condições 

preestabelecidas. 

d) Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos 

estabelecidos em decreto da Presidência da República, ouvido o Conselho de Defesa 

Nacional. 
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QUESTÃO 23 

O artigo 25, da Lei 8.666/93, e suas alterações, prevê a inexigibilidade em licitação quando 

houver inviabilidade de competição, em especial: 

 

I - contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou por meio de empresário 

exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

II - Para contratação de serviços de publicidade e divulgação. 

III - Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por 

produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, 

devendo a comprovação de exclusividade ser feita por meio de atestado fornecido pelo órgão de 

registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo 

Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes. 

IV - Para a contratação de serviços de natureza singular, com profissionais ou empresas de 

notória especialização.  

 

Qual é a alternativa correta? 

a) Apenas II, III e IV estão corretas. 

b) Apenas I, III e IV estão corretas. 

c) Apenas I, II e IV estão corretas. 

d) Apenas I, II e III estão corretas.  

 

QUESTÃO 24 

Com base no artigo 33, da Lei 4.320/1964, e suas alterações posteriores, não se admitirão 

emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem a: 

 

I - Alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada, nesse ponto a 

inexatidão da proposta. 

II - Conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos 

competentes. 

III - Conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente 

criado. 

IV - Conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder 

Legislativo para concessão de auxílios e subvenções. 
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Assinale a alternativa que apresenta a análise correta das afirmações acima: 

a) Apenas I e IV estão corretas. 

b) Apenas II e III estão corretas. 

c) Todas estão incorretas.  

d) Todas estão corretas. 

 

QUESTÃO 25 

A entidade pública necessita apropriar ao resultado de um período o desgaste do seu ativo 

imobilizado, intangível ou diferido, por meio do registro da despesa, obedecendo ao princípio da 

competência. Quando a redução do valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e 

quaisquer outros, inclusive ativos intangíveis, com existência ou exercício de duração limitada, ou 

cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado, estamos diante 

de uma: 

a) Amortização. 

b) Depreciação. 

c) Exaustão. 

d) Baixa. 

 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICO 

 
 
 

QUESTÃO 26 

João, Marcos e Maria, foram à feira e compraram tomate, batata e cebola. João comprou 3 quilos 

de tomate, 4 quilos de batata e 3 quilos de cebola, o que lhe custou R$ 30,40. Marcos comprou 

2,5 quilos de tomate, 2 quilos de batata e 1 quilo de cebola, o que lhe custou R$ 17,80. Maria 

comprou 2 quilos de tomate, 5 quilos de batata e 4 quilos de cebola, o que lhe custou R$ 31,70. O 

valor do quilo do tomate, da batata e da cebola que foi pago, nesta ordem, é (em reais): 

a) 2,50 ; 2,66 ; 3,66. 

b) 2,50 ; 2,80 ; 4,00. 

c) 4,00 ; 2,66 ; 2,80. 

d) 4,00 ; 2,50; 2,80.  
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QUESTÃO 27 

Paulo e André gostam de correr. Como Paulo tem mais tempo de treinamento, ele consegue 

percorrer uma distância maior do que André no mesmo intervalo de tempo. Em um domingo, 

resolveram correr em uma pista circular com 2.000 metros de comprimento. Ambos partem juntos 

do mesmo ponto. Sabendo que Paulo demora 6 minutos e André 8 minutos para completarem 

cada volta, quantas voltas Paulo terá completado quando reencontrar André no ponto de partida 

pela primeira vez? 

a) 3 

b) 4  

c) 6 

d) 8 

 

QUESTÃO 28 

Cinco amigos, Maria, Vitor, Marcos, Paulo e Lucas decidiram ir juntos a um restaurante para 

almoçar. Antes de chegarem ao restaurante, combinaram o seguinte: 

Se Maria comer arroz, então Vitor comerá feijão; 

Se Marcos beber suco, então Lucas beberá refrigerante; 

Se Paulo não beber refrigerante, então Vitor comerá lasanha; 

Se Lucas não comer feijão, então Paulo comerá batatas. 

 

Quando chegaram ao restaurante já não havia feijão e nem refrigerante. Assim, de acordo com o 

combinado entre os 5 amigos, pode-se afirmar que: 

a) Vitor não comeu lasanha, e Marcos não bebeu suco.  

b) Marcos não bebeu suco, e Paulo comeu batatas.    

c) Maria não comeu arroz, e Marcos bebeu suco. 

d) Paulo comeu batatas, e Maria comeu arroz. 
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QUESTÃO 29 

Uma empresa apresentou dois gráficos que representam as vendas e os custos no decorrer de 5 

meses. 

 

 

 

 

 

 

Sabendo-se que o lucro é dado pela diferença das vendas menos os custos, é correto apenas o 

que se afirma em: 

a) O lucro foi constante ao longo do 1º mês. 

b) O lucro diminuiu entre o 3º e o 4º meses. 

c) O lucro nunca diminuiu entre o 2º e 4º meses.     

d) O lucro manteve constante entre o 4º e o 5º meses. 

 

QUESTÃO 30 

Uma autopeças comercializa 3 tipos de peças para carros. As peças  têm o formato de  caixas 

cúbicas (isto é, caixa com todas as dimensões iguais: comprimento, largura e altura). A peça 1 

tem 10 cm de lado. A peça 2 tem  12 cm de lado e a peça 3 tem 15 cm de lado. O Gerente desta 

autopeças pretende comprar embalagens iguais no formato de caixas cúbicas onde possa 

embalar cada tipo de peça separadamente e sem sobrar espaço. Qual deve ser o tamanho do 

lado dessa caixa para que se possa embalar a quantidade mínima de cada tipo de peça e para 

que não sobre nenhum espaço na caixa? 

a) 60 cm 

b) 120 cm. 

c) 150 cm. 

d) 180 cm. 
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QUESTÃO 31 

 Antônio deixou uma herança de R$ 100.000,00 para dividir entre seus 4 filhos. O filho A receberá 

0,333  vezes o total dessa herança, o filho B receberá 0,2525 vezes o total dessa herança e o 

filho C receberá 0,25 vezes o total dessa herança. Qual o valor, em reais, que o 4º filho receberá? 

a) 16.750,00 

b) 16.500,00 

c) 16.450,00 

d) 16.200,00  

 

QUESTÃO 32 

Paulo pretende percorrer uma distância exata de 9.000 metros, em 10 dias, da seguinte forma: a 

cada dia ele anda o dobro da distância do dia anterior. Qual a distância que ele tem que percorrer 

no primeiro dia para que ele consiga atingir seu objetivo? 

9.000

1024
 

9.000

1023   

9.000

512  

9.000

511  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

FACEPE C
ONCURSOS



 

 

FUNDAÇÃO DE APOIO À CULTURA, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DE ALFENAS - FACEPE 

Concurso Público – Edital 01/2018 – Câmara Municipal de Piumhi 

 

___________________________________________________________________________________ Controlador Interno                   
                                                                                                                                                                                                            15 

 

 

QUESTÃO 33 

Uma loja de brinquedos para crianças possui bolinhas de 4 cores: 24 verdes, 36  azuis, 42 

amarelas e 54 vermelhas. O dono da loja precisa guardar essas bolinhas em pacotes com a 

mesma quantidade e em cada pacote deve ter apenas bolinhas de uma mesma cor. Qual a 

quantidade mínima de pacotes que ele precisa para guardar todas essas bolinhas? 

a) 4 

b) 6 

c) 26  

d) 52 

 

QUESTÃO 34 

Em matemática, podemos identificar relação entre números por meio de funções. Por exemplo, 
podemos estabelecer o lucro de vendas por meio de uma função que relaciona o custo do 
produto com o valor da venda, por meio da quantidade de itens vendido. Assim, observa-se a 
importância de saber as propriedades que uma determinada função possui. Considerando as 
propriedades da função modular f(x)=|x-3| e da função quadrática  g(x)=x²-6x+9, definidas para 
todo x real, é correto afirmar que: 

a) A equação f(x)=g(x) possui exatamente 3 soluções.   

b) A  equação f(x)=g(x) possui exatamente 2 soluções e g(x)≥f(x) para x≥3. 

c) Tem-se g(x)>f(x) para x<3 e g(3)=f(3). 

d) Tem-se  g(x)≥f(x) para todo x real. 

 

QUESTÃO 35 

Para determinar funções que modelam situações reais, não conseguimos a informação de todos 

os pontos que o gráfico da função deve passar. Em geral, conhecemos apenas alguns pontos do 

gráfico e buscamos uma função cujo gráfico contenha esses pontos. Diante disso, a função 

quadrática cujo gráfico passa nos pontos (0,3), (1,2) e (2,3) é: 

a) f(x)=3-x 

b) f(x)=|x-1|+2 

c) f(x)= -x²/2+5x/2 

d) f(x)=x²-2x+3 
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CONHECIMENTOS  GERAIS/ATUALIDADES 
 
 
 

QUESTÃO 36 

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Piumhi/MG, em suas disposições preliminares, 

constantes no art. 4º, são Símbolos Oficiais do Município, representativos de sua cultura e 

história:  

a) A Bandeira, o Brasão e o Hino. 

b) A Bandeira, as Armas e o Hino. 

c) A Prefeitura, a Câmara e os servidores. 

d) O Prefeito, os Vereadores e os servidores. 

 

QUESTÃO 37 

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Piumhi/MG, especificamente na SECÃO II - Do 

Funcionamento da Câmara, conforme art. 19, a mesa da Câmara se compõe de: 

a) Prefeito; Vice-Prefeito; Primeiro Secretário; e Segundo Secretário. 

b) Presidente; Vice-Presidente; Primeiro Secretário; e Segundo Secretário. 

c) Presidente; Vice-Presidente; Primeiro Secretário; e o Controlador Interno. 

d) Prefeito; Vice-Prefeito; Primeiro Vereador mais votado; e Segundo vereador mais votado. 

 

QUESTÃO 38 

O Brasil é o maior país da América do Sul, com um território que se estende por cerca de 47% da 

porção centro-oriental do continente sul-americano. Banhado a leste pelo oceano Atlântico, o 

Brasil possui 23.102 km de fronteiras, sendo 15.735 km terrestres e 7.367 km marítimas. Todos 

os países da América do Sul fazem fronteira com o Brasil, com exceção de:  

a) Argentina e Paraguai. 

b) Equador e Peru. 

c) Chile e Equador. 

d) Chile e Bolívia. 
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QUESTÃO 39 

1968 é conhecido como um período que abalou o mundo. Um ano-chave para a história mundial 

e do Brasil, com acontecimentos políticos, sociais e culturais que mudaram a história do século 20 

e reverberam até hoje no imaginário popular. Nas décadas que se seguiram após a Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945), o mundo começou a experimentar um novo tipo de conflito - a 

Guerra Fria (1947-1991). O período é caracterizado pela divisão ideológica entre duas 

superpotências, os Estados Unidos, que defendia o capitalismo, e a União Soviética (URSS), que 

defendia o socialismo. O cenário era marcado pela constante tensão militar, conflitos políticos e 

competição tecnológica entre países capitalistas e comunistas.  

(Disponível:https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/1968-o-cinquentenario-do-ano-que-

abalou-o- undo.htm?cmpid=copiaecola. Acesso em 21.01.2019. Adaptado). 

Dentre os episódios marcantes daquela época, um dos principais foi marcado pelo:  

a) Assassinato do ex-presidente dos EUA John F. Kennedy. 

b) Assassinato do seringueiro e líder sindical Chico Mendes. 

c) Assassinato do músico inglês John Lennon.  

d) Assassinato de Martin Luther King (EUA).  

 

QUESTÃO 40 

Qual alternativa completa corretamente a lacuna constante no texto a seguir? 

O _________________, instrumento fundacional do MERCOSUL, estabeleceu um modelo de 

integração profunda, com os objetivos centrais de conformação de um mercado comum – com 

livre circulação interna de bens, serviços e fatores produtivos – o estabelecimento de uma Tarifa 

Externa Comum (TEC) no comércio com terceiros países e a adoção de uma política comercial 

comum. 

a) Tratado de Assunção. 

b) Tratado de Concórdia. 

c) Tratado de Tordesilhas. 

d) Tratado de Cooperação Amazônica 
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