CÂMARA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE
CONCURSO PÚBLICO
Edital CMBH no 01/2004

COORDENADOR DO PROCESSO LEGISLATIVO

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.
Este caderno contém os testes de Língua Por tuguesa, Noções de
Direito Público e Conhecimentos Específicos.
(O teste de Redação compõe um caderno à parte.)
Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no fim deste
caderno.
Ao receber a Folha de Respostas:
. Confira seu nome, seu número de inscrição e o cargo de opção.
. Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
. Use apenas caneta esferográfica azul ou pr eta.
. Aplique traços firmes, sem forçar o papel, dentro da área reser
vada à letra correspondente à resposta que julgar correta, procu
rando unir o ponto lateral à esquerda ao ponto lateral à direita.
. Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta
não será computada se houver marcação de duas ou mais alter
nativas.
. NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
. A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasu
rada.
CUIDE BEM DELA, ELA É A SUA PROVA.
No período previsto para a realização do conjunto de testes da
prova para o cargo, está incluído o tempo necessário para a transcri
ção das respostas para a Folha de Respostas.

DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: QUATRO HORAS
FUNDEP

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa

ATENÇÃO
Sr.(a.) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém,
ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma
constituída de 4 (quatro) alternativas, assim distribuídas: 15
(quinze) questões de Língua Por tuguesa, 15 (quinze) questões de
Noções de Dir eito Público e 10 (dez) questões de Conhecimen
tos Específicos.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador
de provas, para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá

qualquer reclamação ou recurso posteriores.
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Ø LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 15 relacionamse com o texto abaixo. Leia atenta
mente todo o texto antes de responder a elas.

PUNIR OS BANQUEIROS,
NÃO OS TRABALHADORES
J.K. GALBRAITH
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O desenvolvimento social e econômico que gostaria de ver no século XXI ba
seiase firmemente no que tenho visto no século que está terminando. Nas grandes
cidades urbanas dos países industrializados ainda existem ilhas de privação, especi
almente nos Estados Unidos. A desigualdade é a condição básica.
A diferença de renda deve ser reduzida, particularmente pela melhoria das con
dições daqueles que agora vivem em privação. Nada nega tanto o prazer da vida, e
na verdade a própria liberdade, do que uma ausência total de dinheiro. Ou algo perto
disso. Um país rico pode garantir uma renda para os destituídos. Se alguns não traba
lham, que seja. Os ricos são também conhecidos ocasionalmente por preferirem o
lazer.
No mundo, há populações grandemente empobrecidas. Pessoas são assim: elas
sofrem a dor da inanição, falta de abrigo e doenças, onde quer que estejam. Como
seres humanos, devem ser objeto de nossa compaixão e de nosso auxílio, nossa aten
ção.
Devemos também, agora, reconhecer que o fim do colonialismo deixou alguns
países sem nenhum governo, ou com governos cruéis, inegavelmente ruins ou in
competentes, que se recusam a qualquer esperança de bemestar. Nos anos à frente,
deve haver um procedimento pelo qual uma ONU fortalecida suspenda a soberania
de países cujos governos estejam destruindo seus povos. Não podemos, com a cons
ciência tranqüila, continuar a aceitar tal crueldade de décadas, como foi experimen
tada, e ainda é, no Congo. E em outros lugares. E mais genericamente, deve haver
disposição e ampla ajuda econômica dos países afortunados para os pobres.
Outros problemas devem ser resolvidos. O capitalismo ainda se presta à instabi
lidade que deriva dos erros inconseqüentes, como ocorre atualmente na Ásia, em sua
forma nascente na Rússia, na América Latina e pode acontecer se houver um fim
para a bolha de Wall Street, nos Estados Unidos. Para sanar o problema, socorremos
financeiramente os banqueiros e industriais mais propensos à insanidade causativa.
Isso significa restringir a ajuda àqueles que mais sofrem com o desastre. Assim é a
oratória. Assim o Fundo Monetário Internacional, que socorre os banqueiros e exe
cutivos de empresas responsáveis pela crise, exige restrições orçamentárias à custa
dos trabalhadores e do povo. Devemos ter o FMI, mas de uma forma mais compas
siva, mais socialmente eqüitativa. Aqui, desnecessário dizer, anseio por ver uma
mudança.
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Por fim, todos os economistas devem, como todos os cidadãos interessados,
35 deixar de lado considerações triviais para pensar e agir de forma a dar um fim ao
maior dos perigos. Isto é, o da devastação nuclear. A ocorrência mais profunda dis
so, no último século, foi o desenvolvimento de meios para destruir toda a vida do
Planeta. Esse fim está agora plenamente disponível nas estocagens de armas nuclea
res, notavelmente as dos Estados Unidos e da Rússia. Isso aguarda apenas a autori
40 zação de algum político insano ou seus representantes militares. Já vivemos a amea
ça. Nenhum economista pode se refugiar profissionalmente do perigo onipresente e
esmagador da destruição nuclear. Ninguém pode.
GRIFFITHS, Sian (Org.). Previsões (30 grandes pensadores investigam o futuro).
Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2001. p. 189191.

Questão 01
É CORRETO afirmar que, no texto lido, o autor denuncia, principalmente,
A) a ajuda financeira a grupos de ricos.
B) a existência de privação em países industrializados.
C) a proliferação de armamentos arrasadores.
D) o socorro econômico a países emergentes.

Questão 02
É CORRETO afirmar que, no texto lido, o autor NÃO defende
A) a intervenção externa em certos países.
B) a simpatia para com os carentes.
C) a supressão das atividades do FMI.
D) o fortalecimento do papel da ONU.
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Questão 03
“O desenvolvimento social e econômico que gostaria de ver no século XXI baseiase fir
memente no que tenho visto no século que está terminando.” (linhas 12)
Considerandose o que está expresso nesse trecho, é CORRETO afirmar que as idéias
explicitadas pelo autor NÃO são
A) aleatórias.
B) comprováveis.
C) fundamentadas.
D) refletidas.

Questão 04
“Nada nega tanto o prazer da vida, e na verdade a própria liberdade, do que uma ausência
total de dinheiro.” (linhas 67)
É CORRETO afirmar que essa declaração provém de um indivíduo inserido no contexto
de determinada
A) corrente de sistema filosófico.
B) crença de seita religiosa.
C) ideologia de estudos sociais.
D) linha de pensamento econômico.

Questão 05
“Os ricos são também conhecidos ocasionalmente por preferirem o lazer.” (linhas 910)
É CORRETO afirmar que, considerandose o que está expresso no trecho anterior à frase
transcrita, esta se configura como uma
A) controvérsia.
B) exemplificação.
C) justificativa.
D) retaliação.
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Questão 06
“Pessoas são assim: elas sofrem a dor da inanição, falta de abrigo e doenças, onde quer
que estejam.” (linhas 1112)
É CORRETO afirmar que, nessa frase, o autor exprime uma
A) admoestação.
B) constatação.
C) delação.
D) insinuação.

Questão 07
“O capitalismo ainda se presta à instabilidade que deriva dos erros inconseqüentes, como
ocorre atualmente na Ásia, em sua forma nascente na Rússia, na América Latina e pode
acontecer se houver um fim para a bolha de Wall Street nos Estados Unidos.” (linhas 23
26)
Com base na leitura desse trecho, é CORRETO afirmar que o autor considera o capita
lismo atual um regime, principalmente,
A) ilegítimo.
B) imaturo.
C) insensível.
D) irrisório.

Questão 08
“Isso aguarda apenas a autorização de algum político insano ou seus representantes mili
tares.” (linhas 3940)
É CORRETO afirmar que essa frase permite inferir que é possível haver, entre políticos e
militares,
A) discrepância.
B) distanciamento.
C) empatia.
D) emulação.
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Questão 09
Assinale a alternativa em que as duas palavras destacadas, na frase transcrita, se subme
tem à mesma regra de acentuação.
A) A desigualdade é a condição básica .
B) Assim é a oratória .
C) Devemos também [...] reconhecer que o fim do colonialismo deixou alguns países
sem nenhum governo...
D) Um país rico pode garantir uma renda para os destituídos.

Questão 10
Assinale a alternativa em que a palavra destacada, na frase transcrita, NÃO expressa uma
idéia de quantificação.
A) Nada nega tanto o prazer da vida [...] do que uma ausência total de dinheiro.
B) Ninguém pode.
C) Ou algo perto disso.
D) Se alguns não trabalham, que seja.

Questão 11
“Ou algo perto disso.” (linhas 78)
É CORRETO afirmar que, considerandose o trecho anterior à frase transcrita, a palavra
nesta destacada se refere
A) à ausência total de dinheiro.
B) à negação do prazer da vida.
C) à própria liberdade.
D) ao prazer da vida.
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Questão 12
“Se alguns não trabalham, que seja.” (linhas 89)
É CORRETO afirmar que a palavra destacada nessa frase imprime à oração que ela in
troduz um sentido
A) causal.
B) condicional.
C) proporcional.
D) temporal.

Questão 13
“Os ricos são também conhecidos ocasionalmente por preferirem o lazer.” (linhas 910)
É CORRETO afirmar que a forma verbal destacada nessa frase está flexionada no modo
A) imperativo.
B) indicativo.
C) infinitivo.
D) subjuntivo.

Questão 14
Assinale a alternativa em que a palavra destacada, na frase transcrita, apresenta, na sua
formação, uma diferença em relação às outras.
A) A diferença de renda deve ser reduzida, particularmente pela melhoria das condições
daqueles que agora vivem em privação.
B) Esse fim está agora plenamente disponível nas estocagens de armas nucleares...
C) No mundo, há populações grandemente empobrecidas.
D) Os ricos são também conhecidos ocasionalmente por preferirem o lazer.
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Questão 15
“Pessoas são assim: elas sofrem a dor da inanição [...] onde quer que estejam.” (linhas
1112)
É CORRETO afirmar que as duas formas verbais destacadas nessa frase NÃO estão fle
xionadas
A) na mesma pessoa.
B) no mesmo modo.
C) no mesmo número.
D) no mesmo tempo.
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Ø NOÇÕES DE DIREITO PÚBLICO
Questão 16
É CORRETO afirmar que, em qualquer hipótese de alienação de bem público, se impõe
o requisito de
A) autorização judicial.
B) autorização legislativa.
C) avaliação prévia.
D) licitação.

Questão 17
É CORRETO afirmar que se trata de norma constitucional igualmente aplicável no âmbi
to dos regimes do servidor público efetivo e do empregado público
A) a exigência de avaliação do estágio probatório por comissão instituída para essa fina
lidade.
B) a vedação de acumulação remunerada de postos na Administração Pública, ressalva
das as exceções constitucionais.
C) o direito à disponibilidade remunerada.
D) o direito ao regime especial de previdência.

Questão 18
É CORRETO afirmar que se dá, direta e necessariamente, por lei específica a criação de
A) autarquia.
B) empresa pública.
C) fundação.
D) sociedade de economia mista.
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Questão 19
É CORRETO afirmar que NÃO depende de lei, em sentido estrito,
A) a autorização de criação de subsidiárias de empresas públicas e sociedades de econo
mia mista.
B) a extinção, pelo Presidente da República, de cargos públicos vagos.
C) a previsão de ressalvas ao princípio da obrigatoriedade de licitação pública.
D) o estabelecimento de requisitos diferenciados de admissão em cargo público cuja na
tureza assim exija.

Questão 20
É CORRETO afirmar que a norma que prevê a prerrogativa da Administração Pública
de, por ato próprio e na hipótese de rescisão unilateral, ocupar e utilizar o local, instala
ções, equipamentos, material e pessoal do contratado usados na execução do contrato que
envolva serviços públicos essenciais resulta, especificamente, do princípio do serviço
público da
A) autoexecutoriedade.
B) continuidade.
C) mutabilidade.
D) qualidade e eficiência.

Questão 21
É CORRETO afirmar que o atributo do bem público que resulta, especificamente, do
sistema, previsto na Constituição da República, pelo qual a execução contra a Fazenda
Pública se faz mediante a previsão de créditos orçamentários específicos, observada a
ordem cronológica de apresentação de precatórios, é o da
A) impenhorabilidade.
B) imprescritibilidade.
C) inalienabilidade.
D) nãooneração.
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Questão 22
Considerandose a sistemática constitucional do processo legislativo, é INCORRETO
afirmar que
A) a lei delegada pode ser sustada pelo Congresso Nacional.
B) a rejeição de projeto de lei pela Casa revisora importa em seu arquivamento.
C) o quórum de aprovação da lei complementar é de maioria absoluta.
D) o veto presidencial rejeitado não retornará à Presidência da República, devendo ser
promulgado pelo Presidente ou VicePresidente do Senado.

Questão 23
É CORRETO afirmar que a correção, feita por um órgão administrativo de uma Câmara
de Vereadores, de um ato praticado por um funcionário de seu quadro pessoal constitui
manifestação da Administração Pública inserida no controle
A) finalístico.
B) legislativo.
C) interno.
D) político.

Questão 24
É CORRETO afirmar que o efeito do recurso administrativo é
A) apenas devolutivo.
B) apenas suspensivo.
C) devolutivo, em regra, e, excepcionalmente, também suspensivo.
D) suspensivo, em regra, e, excepcionalmente, também devolutivo.
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Questão 25
Considerandose a sistemática constitucional concernente ao Poder Legislativo, é
CORRETO afirmar que
A) a legislatura tem duração de quatro anos na Câmara dos Deputados e de oito anos no
Senado Federal.
B) cada Deputado Federal é eleito com um suplente e cada Senador, com dois.
C) nenhuma das unidades da Federação representadas na Câmara dos Deputados terá
menos de oito ou mais de oitenta Deputados Federais.
D) os autos, no caso de prisão de Deputado Federal ou Senador em flagrante de crime
inafiançável, serão remetidos no prazo de 24 horas à Casa de que seja membro o par
lamentar, para que esta resolva sobre a prisão.

Questão 26
É CORRETO afirmar que, na hipótese de impedimento do Presidente e do Vice
Presidente da República, serão, sucessivamente, chamados ao exercício da Presidência da
República
A) o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado e o do Supremo Tribunal Fede
ral.
B) o Presidente do Congresso Nacional, o do Supremo Tribunal Federal e o da Câmara
dos Deputados.
C) o Presidente do Senado, o da Câmara dos Deputados e o do Supremo Tribunal Fede
ral.
D) o Presidente do Senado, o da Câmara dos Deputados, o do Supremo Tribunal Federal
e o do Tribunal de Contas da União.
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Questão 27
É CORRETO afirmar que a declaração de nulidade do contrato administrativo gera
A) apenas efeitos futuros e, em regra, o direito de a Administração ser indenizada pelo
contratado.
B) apenas efeitos futuros, admitida a hipótese de indenização do contratado pela Admi
nistração.
C) apenas efeitos retroativos, excluída qualquer hipótese de indenização do contratado
pela Administração.
D) efeitos futuros e retroativos, havendo hipótese de indenização do contratado pela
Administração.

Questão 28
Considerandose as atribuições e competências da Câmara Municipal de Belo Horizonte,
é CORRETO afirmar que
A) a aprovação de crédito suplementar aos orçamentos das Secretarias Municipais cons
titui competência privativa da Câmara.
B) a criação, organização e definição de atribuições de órgãos e entidades da Adminis
tração Pública, constituindo matéria afeta à estruturação administrativa do Município,
foge à competência da Câmara.
C) a fixação do quadro de emprego das empresas públicas e sociedades de economia
mista, por não constituir matéria de competência privativa da Câmara, será efetivada
por lei, sancionada pelo Chefe do Poder Executivo.
D) as disposições sobre a divisão regional da Administração Pública, bem como sobre, a
divisão territorial do Município, se darão por decreto legislativo, dispensandose, por
tanto, a sanção do Prefeito.
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Questão 29
Considerandose as atribuições do Prefeito de Belo Horizonte, é CORRETO afirmar que
A) a celebração de convênios, ajustes e contratos de interesse do Município constitui
atribuição conjunta do Prefeito e da Câmara Municipal.
B) as leis e os demais atos legislativos elaborados pela Câmara Municipal deverão ser
sancionados, promulgados e publicados pelo Chefe do Poder Executivo.
C) ao Prefeito compete convocar extraordinariamente a Câmara Municipal apenas nos
casos de urgência ou de interesse público relevante.
D) o Prefeito não poderá extinguir cargos desnecessários que estejam vagos, tendose em
vista que a criação, transformação e extinção de cargo, emprego ou função públicos é
matéria de competência da Câmara Municipal.

Questão 30
Considerandose as regras constitucionais concernentes a concurso público, é CORRETO
afirmar que um determinado concurso, cujo prazo é fixado, em edital, em dois anos, po
derá ser prorrogado
A) por duas vezes de um ano, cada uma.
B) uma única vez, por um ano.
C) uma única vez, por até dois anos.
D) uma única vez, por dois anos.
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Ø CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 31
Considerandose a disciplina da Constituição Federal de 1988 no tocante à política urba
na e as disposições do chamado Estatuto da Cidade, é INCORRETO afirmar que o Plano
Diretor
A) compõe o processo de planejamento municipal, devendo suas prioridades e diretrizes
integrar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual.
B) dispensa a participação da comunidade no processo de sua elaboração e na fiscaliza
ção de sua implementação, por abranger, prioritariamente, elementos técnicos e ser
objeto de lei.
C) estabelece as exigências fundamentais de ordenação da cidade para fins de cumpri
mento da função social da propriedade urbana.
D) se apresenta como instrumento legal básico da política de desenvolvimento e de ex
pansão urbana.

Questão 32
Considerandose o transporte coletivo urbano intramunicipal, é INCORRETO afirmar
que
A) se considera atividade do Município, essencial para a realização da função social da
cidade, compreendida tal função como acesso de todo cidadão às condições básicas
de vida no espaço urbano.
B) se sujeita aos princípios de generalidade, adequação, modicidade das tarifas e conti
nuidade de sua prestação no atendimento ao usuário.
C) se trata de serviço privado de relevância pública, sujeito à fiscalização concorrente do
Município e do Estado, em face de sua essencialidade para os munícipes.
D) se trata de serviço público de interesse local, de caráter essencial, cuja organização é
de competência do Município, que deve prestálo diretamente ou sob regime de con
cessão ou permissão, sempre mediante licitação.
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Questão 33
Considerandose o saneamento básico, é INCORRETO afirmar que
A) a competência para instituir diretrizes gerais para o setor, com vistas ao desenvolvi
mento urbano, é da União.
B) a integração das políticas urbanas com as destinadas à preservação e à defesa do
meio ambiente é condição de eficácia das ações do setor.
C) a promoção de programa de melhoria das condições do setor se inclui na competência
privativa do Município.
D) o fortalecimento dos Municípios pode implicar a adoção de maiores poderes de regu
lação dos serviços correspondentes ao setor.

Questão 34
Considerandose o conceito de patrimônio cultural das cidades, é INCORRETO afirmar
que
A) atinge, hodiernamente, todos os elementos formadores de identidade da cidade.
B) é sintetizado, contemporaneamente, na expressão patrimônio ambiental urbano.
C) se restringe, contemporaneamente, aos núcleos urbanos de caráter histórico oficial
mente reconhecidos.
D) se vincula, na visão tradicional, à idéia de excepcionalidade e monumentalidade de
edificação ou conjunto urbano.

Questão 35
Considerandose a disciplina constitucional e a legislação federal sobre a matéria relativa
à defesa do consumidor, é INCORRETO afirmar que
A) compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar, concorrentemente, sobre
responsabilidade por dano ao consumidor.
B) deve o consumidor lesado exaurir a instância administrativa para, então, ter acesso ao
Poder Judiciário.
C) integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor os órgãos federais, estaduais,
do Distrito Federal e municipais, bem como as entidades privadas de defesa do con
sumidor.
D) se entende por consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza pro
duto ou serviço como destinatário final.
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Questão 36
É INCORRETO afirmar que o diagnóstico da situação dos assentamentos humanos no
Brasil, tendose em vista, particularmente, a ocupação dos centros urbanos, revela
A) crescimento do índice de desenvolvimento humano municipalIDHM nos municípios
localizados na periferia das regiões metropolitanas menor que o dos núcleos destas,
durante a década de 1990.
B) déficits acumulados de habitação popular, de equipamentos sociais básicos e de in
fraestrutura urbana em geral.
C) descompasso da ordem urbana metropolitana em relação à ordem constitucional e
legal.
D) disparidades regionais e desequilíbrios territoriais inter e intraurbanos.

Questão 37
É INCORRETO afirmar que a crise de financiamento das políticas governamentais, ao
longo da última década, é decorrente de
A) concentração de gastos da arrecadação com o pagamento de folha de pessoal, o cus
teio da máquina administrativa e os encargos da dívida pública.
B) desvirtuamento da função compensatória dos fundos de participação dos Estados e
Municípios.
C) pressão da demanda por serviços públicos em face da ampliação dos direitos sociais,
em contexto de crise econômica.
D) rigor no tratamento legal dispensado à responsabilidade fiscal no âmbito da União,
dos Estados e Municípios.

Questão 38
Entre as diretrizes que devem ser observadas pelo Sistema Único de Saúde, de acordo
com a Constituição Federal de 1988, no tocante à sua organização, NÃO se inclui
A) a aplicação de, no mínimo, 25% dos recursos orçamentários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios na manutenção desse sistema.
B) a descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
C) a participação da comunidade.
D) o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo
dos serviços assistenciais.
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Questão 39
Considerandose o disposto na Constituição Federal de 1988 em relação à política de as
sistência social, é INCORRETO afirmar que esta
A) alcança a proteção à família, à maternidade, à infância e à velhice.
B) exige vinculação do beneficiário ao Sistema de Previdência, mediante contribuição.
C) se enquadra no conjunto de ações de seguridade social.
D) se financia mediante alocação de recursos do orçamento da seguridade social, além
de outras fontes.

Questão 40
Entre as diretrizes constitucionais aplicáveis à educação, NÃO se inclui
A) a atuação prioritária dos Estados e do Distrito Federal nos ensinos Fundamental e
Médio.
B) a atuação prioritária dos Municípios no Ensino Fundamental e na Educação Infantil.
C) a destinação dos recursos públicos da educação adstrita a escolas públicas.
D) a organização dos sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios em regime de colaboração.

19

FOLHA DE RESPOSTAS
RASCUNHO

AO TRANSFERIR ESTAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RES
POSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NO
INÍCIO DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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