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

TÉCNICO LEGISLATIVO

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.
Este caderno contém os testes de Língua Por tuguesa, Matemáti
ca, Noções de Informática e Noções de Dir eito Público.
(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, está incluído o tempo necessário para a transcrição das res
postas 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: 16 (de
zesseis) questões de Língua Por tuguesa, 8 (oito) questões de
Matemática, 8 (oito) questões de Noções de Infor mática e 8 (oi
to) questões de Noções de Dir eito Público.
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 16 relacionamse com o texto abaixo. Leia atenta
mente todo o texto antes de responder a elas.

UM VIRA- LATA NUMA TARDE TRISTE
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Naquela tarde, eu estava triste e andava sem rumo pela praça. Tudo parecia tris
te para mim. As vitrines estavam sem brilho e nenhum dos apelos da publicidade me
afetava. Havia na praça alguns bancos. Senteime em um deles e fiquei olhando o
tumulto do fim de tarde. Algumas pessoas iam apressadas, outras andavam devagar,
outras ainda pareciam tão tristes quanto eu e estavam também sentadas nos bancos.
Todos estavam prestando atenção em si mesmos. Um casal passou por mim, em si
lêncio. Um homem falava baixinho, consigo mesmo.
Algumas luzes começavam a ser acesas. Era o início da noite. Todos iam para
algum lugar. Só eu estava ali, sem rumo e sem vontade de voltar.
Então, um desses cães vadios, da rua, veio se aproximando do banco em que eu
estava. Não estava apressado. Andava apenas. Logo que me viu, parece que tomou a
decisão de vir ao meu encontro. Ele mudou de direção. Não abanou o rabo nem se
mostrou feliz em se aproximar de mim. Veio se aproximando devagar, como que
pedindo licença. Quando estava bem perto, olhoume sem censura e sem compaixão.
Olhou ao redor, voltou a olhar para mim e, em seguida, deitouse perto dos meus
pés. Pousou a cabeça entre as patas dianteiras e ficou ali, olhando para mim. Eu pen
sei: Não tenho nada para lhe dar. Ele permanecia, ali, olhando para mim. Mudei a
posição dos pés. Ele levantou a cabeça e se preparou para sair dali. Porém, como só
mudei a posição dos pés, ele se ajeitou melhor e continuou deitado me olhando. De
vez em quando, ele levantava a cabeça e olhava alguma coisa ao longe. Sempre que
fazia isso, levantava as orelhas, procurando escutar melhor. Depois me olhava e se
deitava.
Fiquei reparando aquela figura na minha frente. Tratavase de um viralata, com
certeza, embora não entenda nada de cães. Não era de todo magro, embora seu porte
indicasse uma vida difícil. Não era um belo exemplar da espécie, mas não era feio.
Tinha o pêlo sujo, mas não despertava nojo. Olhando aquele cão, fiquei imaginando
as dificuldades que ele deveria encontrar para sobreviver. Era da rua e, portanto, não
tinha dono. Era um cão livre, mas isso tinha um preço. Não tinha almoço ou jantar
certos, nem banhos, nem escovação de pêlos, vacinas, ou seja, tudo que parece fazer
um cãozinho com dono feliz.
Ele parecia entender o que eu estava pensando. De repente, ele se levantou, es
preguiçouse, abriu a boca, chegou mais perto de mim e cheirou meu sapato, depois
a bainha de minha calça. Resolveu deitarse bem perto de mim.
Notei que agora fechara os olhos e parecia dormir. Fiquei ali velando seu sono e
me sentido responsável por sua tranqüilidade. Voltei a olhar para a praça e agora
tudo parecia mais calmo. Poucas pessoas andavam por ali. As luzes estavam mais
brilhantes. Era noite completa.
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Os ruídos, à noite, são diferentes dos ruídos do dia. A noite amplifica qualquer
barulho. E foi assim que fiquei vigiando os ruídos da praça, para que nada incomo
dasse o sono daquele cão que eu não conhecia e que dormia aos meus pés. Ele pare
cia dormir placidamente. Fiquei imaginando que sonhos ele teria... Um homem se
aproximou de mim e me perguntou as horas. Respondi e ele me perguntou se aquele
cãozinho era meu. Disse que não. O homem olhou para o cão e depois para mim. Ia
dizer mais alguma coisa, mas desistiu e foi embora.
Voltei a olhar para aquele cãozinho deitado aos meus pés. Ele viera, não sei de
onde, me fazer companhia. Ele me acolheu e me aceitou, com minha tristeza. Não
disse nada, nada pediu. Apenas me aceitou. Fiquei um longo tempo olhando para
ele.
Mais tarde, ele se levantou. Olhoume também longamente. Depois se foi, de
vagar, mas sem olhar para trás. Fiquei novamente sozinho e triste.
Nunca mais voltei a ver esse cão, embora tenha voltado muitas vezes à praça.
Naquela noite, pensei em leválo comigo, darlhe abrigo e comida. Porém sua de
terminação, na hora de partir, deixoume desconcertado. Ele nada queria de mim.
Ele não veio a mim para negociar afeto ou carinho ou comida. Ele apenas me fez
companhia, numa hora triste.
Sentado naquele banco, posso sentir sua respiração e ver aquele olhar terno, que
nada pede. Apenas olha.
A praça agora não é mais triste, pois nela há um banco onde um certo cãozinho
me ensinou que a amizade não é comércio de coisas ou de afeto. A amizade é apenas
um encontro, sem nada pedir, é apenas um certo jeito de olhar.
CAROZZI, Geraldo. O TEMPO. Belo Horizonte, 24 jun. 2003. Magazine, p. 8.

Questão 01
O texto jornalístico lido classificase como
A) um editorial.
B) um noticiário.
C) uma crônica.
D) uma reportagem.

Questão 02
Assinale a alternativa em que se expressa, de forma mais abrangente, o tema central do
texto.
A) Encontro significativo entre um homem e um animal.
B) Maneira serena de um homem tratar um animal.
C) Momentos de paz numa praça, ao cair da noite.
D) Olhares insistentes de um cão em direção a um homem.
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Questão 03
Em todas as alternativas, a frase, transcrita do texto, define o estado de espírito do ho
mem ao sentarse no banco da praça, EXCETO em
A) Fiquei imaginando que sonhos ele teria...
B) Fiquei novamente sozinho e triste.
C) Só eu estava ali, sem rumo e sem vontade de voltar.
D) Tudo parecia triste para mim.

Questão 04
Assinale, entre as seguintes frases, transcritas do texto, a única que NÃO denota explici
tamente a ligação afetiva que se estabelece entre o homem e o cachorro.
A) Ele me acolheu e me aceitou, com minha tristeza.
B) Fiquei ali velando seu sono e me sentindo responsável por sua tranqüilidade.
C) Logo que me viu, parece que tomou a decisão de vir ao meu encontro.
D) Notei que agora fechara os olhos e parecia dormir.

Questão 05
“Era um cão livre, mas isso tinha um preço.” (linha 28)
Em todas as alternativas, a frase, transcrita do texto, explicita o que o autor quer dizer
com “mas isso tinha um preço”, EXCETO em
A) Ele parecia entender o que eu estava pensando.
B) Não era de todo magro, embora seu porte indicasse uma vida difícil.
C) Não tinha almoço ou jantar certos...
D) Tinha o pêlo sujo, mas não despertava nojo.
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Questão 06
“Depois se foi, devagar, mas sem olhar para trás.” (linhas 4950)
A partir da leitura dessa frase, é CORRETO afirmar que o gesto do cão pode ser interpre
tado como
A) desprendimento.
B) desprezo.
C) servidão.
D) temor.

Questão 07
“Ele não veio a mim para negociar afeto ou carinho ou comida.” (linha 54)
A partir da leitura dessa frase, é CORRETO afirmar que a atitude do cão pode ser defini
da como de pura
A) beleza.
B) gratuidade.
C) indiferença.
D) quietude.

Questão 08
“A amizade é apenas um encontro, sem nada pedir, é apenas um certo jeito de olhar.”
(linhas 5960)
Assinale a alternativa em que a frase, transcrita do texto, ilustra o sentido desse trecho.
A) ... chegou mais perto de mim e cheirou meu sapato...
B) Ele apenas me fez companhia, numa hora triste.
C) Fiquei reparando aquela figura na minha frente.
D) Sentado naquele banco, posso sentir sua respiração...
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Questão 09
“Era da rua e, portanto, não tinha dono.” (linhas 2728)
É CORRETO afirmar que palavra destacada nesse período veicula um idéia de
A) alternância.
B) conclusão.
C) explicação.
D) finalidade.

Questão 10
Assinale a alternativa em que a palavra destacada, na frase transcrita, NÃO expressa uma
idéia de oposição.
A) Não abanou o rabo nem se mostrou feliz em se aproximar de mim.
B) Não era de todo magro, embora seu porte indicasse uma vida difícil.
C) Porém [...] ele se ajeitou melhor e continuou deitado me olhando.
D) Tinha o pêlo sujo, mas não despertava nojo.

Questão 11
Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão destacada, na frase transcrita, NÃO
expressa uma idéia de modo.
A) De repente, ele se levantou, espreguiçouse, abriu a boca...
B) Notei que agora fechara os olhos e parecia dormir.
C) Um homem falava baixinho, consigo mesmo.
D) Veio se aproximando devagar , como que pedindo licença.

Questão 12
Em todas as alternativas, na frase transcrita, há uma palavra ou expressão que denota
tempo, EXCETO em
A) Depois me olhava e se deitava.
B) Nunca mais voltei a ver esse cão...
C) Pousou a cabeça entre as patas dianteiras e ficou ali...
D) Sempre que fazia isso, levantava as orelhas, procurando escutar melhor.
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Questão 13
Assinale a alternativa em que a palavra destacada, na frase transcrita, NÃO expressa uma
idéia de quantidade indefinida.
A) Ele apenas me fez companhia, numa hora triste.
B) Ele nada queria de mim.
C) Havia na praça alguns bancos.
D) Todos estavam prestando atenção em si mesmos.

Questão 14
“Sempre que fazia isso, levantava as orelhas, procurando escutar melhor .” (linhas 2021)
É CORRETO afirmar que a palavra destacada nessa frase veicula uma idéia de
A) adição.
B) comparação.
C) condição.
D) exclusão.

Questão 15
Em todas as alternativas, a forma verbal destacada, na frase transcrita, está flexionada em
um tempo do passado, EXCETO em
A) A noite amplifica qualquer barulho.
B) Não era um belo exemplar da espécie, mas não era feio.
C) Não tinha almoço ou jantar certos, nem banhos, nem escovação de pêlos...
D) Tratava se de um viralata, com certeza...
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Questão 16
“A amizade é apenas um encontro, sem nada pedir, é apenas um certo jeito de olhar.”
(linhas 5960)
É CORRETO afirmar que as duas palavras destacadas nessa frase exercem a função de
elementos
A) demonstrativos.
B) indeterminantes.
C) qualificativos.
D) quantificadores.
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Ø MATEMÁTICA
Questão 17
A média aritmética de um conjunto de 40 números é 170.
Retirandose desse conjunto os números 20, 55 e 65, a média aritmética dele passa a ser
A) 160,00.
B) 168,50.
C) 175,30.
D) 180,00.

Questão 18
A composição partidária da Câmara de Vereadores do Município X está representada
neste gráfico:
6
5
4

4
3
2

PT PMDB PFL PSDB PTB PV
_____________________________________________________
Composição partidária da Câmara de Vereadores do Município X
Sabese que os partidos que não apóiam o Governo do Município são o PFL e o PTB.
João foi aprovado no concurso para Técnico Legislativo da Câmara de Vereadores do
Município X e tem chances iguais de ser designado para trabalhar ou na Secretaria da
Câmara, ou no gabinete de qualquer um dos vereadores do Município.
Nesse caso, a probabilidade de João NÃO ser designado para o gabinete de um dos ve
readores da oposição é de
A) 0,28.
B) 0,70.
C) 0,72.
D) 0,84.
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Questão 19
Para ir de Belo Horizonte a Salvador, Pedro pode escolher entre os seguintes meios de
transporte: ou carro, ou avião, ou ônibus.
Qualquer que seja o meio de transporte escolhido, ele tem, ainda, a opção de fazer escalas
em Vitória e/ou Porto Seguro e/ou Ilhéus, nessa ordem.
Nessas condições, de quantos modos diferentes Pedro pode programar sua viagem a Sal
vador?
A)
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B) 21
C) 24
D) 72

Questão 20
Em 2003, a verba destinada à segurança pública representou 7% do orçamento do Muni
cípio Y. Em 2004, essa mesma verba foi aumentada em 7%.
Por outro lado, o orçamento desse Município previsto para 2004 foi 7% menor que o do
ano anterior.
Assim sendo, é CORRETO afirmar que, em 2004 , a verba destinada à segurança pública
do Município Y
A) aumentou 0,35%.
B) aumentou 1,05%.
C) diminuiu 3,5%.
D) não se alterou.
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Questão 21
Observe atentamente este mapa, em que são mostradas as regiões do Brasil com seus res
pectivos fusos horários, bem como estão destacados os Estados atingidos pelo Horário de
Verão:

Horário Brasileiro de Verão

Considere que Paulo tomou um avião em Manaus, às 6 horas do dia 20 de janeiro de
2004, para um vôo de seis horas até Belo Horizonte, onde permaneceu uma hora e meia.
Em seguida, tomou outro avião direto para Rio Branco. Quando ele chegou a esta cidade,
os ponteiros dos relógios marcavam 17h30 .
Nesse caso, é CORRETO afirmar que a viagem feita por Paulo de Manaus a Rio Branco
durou
A) 10 horas e meia.
B) 11 horas.
C) 11 horas e meia.
D) 12 horas e meia.
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Questão 22
Marta andou 5 km a mais que a irmã de Laura. Esta, por sua vez, andou 3 km a menos do
que a prima de Marta, que andou 25 km.
Assim sendo, é CORRETO afirmar que Marta andou
A) 2 km a mais que sua prima.
B) 2 km a menos que sua prima.
C) 23 km.
D) 28 km.

Questão 23
Antônio comprou um aparelho de televisão, cujo preço à vista é R$ 500,00. Entretanto
preferiu fazer o pagamento em duas parcelas iguais. A primeira delas foi paga no ato da
compra.
Nessa venda, o vendedor cobrou juros de 4% ao mês.
Então, é CORRETO afirmar que o valor de cada parcela foi
A) R$ 254,50.
B) R$ 254,90.
C) R$ 255,00.
D) R$ 260,00.
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Questão 24
Considere como verdadeiras estas proposições:
· O Vereador fez um longo discurso.
· Quem é universitário só joga futebol.
· Maria usa óculos escuros.
· O irmão de Maria é soldado.
· Nenhuma mulher é jogadora.
· José é estudante de Medicina.
· Quem faz discurso não gosta de jogo.
Com base nessas proposições, é CORRETO afirmar que quem é jogador de vôlei é
A) José.
B) Maria.
C) o soldado.
D) o Vereador.
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Ø NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Questão 25
Analise estas afirmativas concernentes aos componentes de um computador e assinale
com V as ver dadeir as e com F as falsas:
(

) Todos os cálculos são feitos pela Unidade Lógica e Aritmética.

(

) Os dispositivos de entrada permitem que os dados sejam transmitidos ao computa
dor.

(

) A Unidade de Controle controla o tempo que a Unidade Central de Processamento
deve alocar para um processo do sistema operacional.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.
A) (F) (F) (F)
B) (F) (V) (V)
C) (V) (F) (V)
D) (V) (V) (F)

Questão 26
Entre as funções dos sistemas operacionais, NÃO se inclui a de
A) facilitar a interação entre o sistema computacional e o usuário.
B) fiscalizar os recursos disponibilizados pela Unidade de Entrada.
C) gerir as atividades realizadas pela Unidade Central de Processamento.
D) proteger o sistema computacional do ataque de “vírus”.
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Questão 27
Analise esta proposição e os itens que a complementam:
Os recursos comuns, oferecidos tanto pelo Word quanto pelo Excel, são
I.

a classificação de dados;

II. a gravação de arquivos com senha de proteção; e
III. a criação de macros.
A partir dessa análise, podese concluir que
A) apenas os itens I e II completam corretamente a proposição.
B) apenas os itens I e III completam corretamente a proposição.
C) apenas os itens II e III completam corretamente a proposição.
D) os três itens completam corretamente a proposição.

Questão 28
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente cada a
plicação ao aplicativo mais apropriado:
COLUNA I

COLUNA II

1. Excel

(

) Preparar um contrato de prestação de serviços.

2. Word

(

) Estimar as despesas telefônicas.

(

) Preparar uma ata de reunião.

(

) Preparar um cronograma de atividades.

(

) Preparar um banco de dados de vendas.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA.
A) (1) (1) (2) (1) (1)
B) (1) (2) (1) (2) (2)
C) (2) (1) (2) (2) (1)
D) (2) (2) (1) (1) (2)
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Questão 29
Analise esta proposição e os itens que a complementam:
Entre as funções disponíveis no Excel, incluise
I.

banco de dados;

II. lógica; e
III. texto.
A partir dessa análise, podese concluir que
A) apenas o item I completa corretamente a proposição.
B) apenas os itens I e II completam corretamente a proposição.
C) apenas os itens II e III completam corretamente a proposição.
D) os três itens completam corretamente a proposição.

Questão 30
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente cada tipo
de memória à sua caracterização:
COLUNA I

COLUNA II

1. Memória Cache

(

) Volátil ou nãovolátil

2. Memória Primária

(

) Maior velocidade

3. Memória Secundária

(

) Maior capacidade

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA.
A) (1) (2) (3)
B) (1) (3) (2)
C) (2) (1) (3)
D) (3) (2) (1)
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Questão 31
Analise estas afirmativas concernentes às características da Internet e assinale com V as
ver dadeir as e com F as falsas:
(

) Interliga pontos geograficamente distantes.

(

) Aumenta a velocidade de comunicação.

(

) Utiliza protocolos de comunicação confiáveis.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.
A) (F) (F) (F)
B) (F) (V) (V)
C) (V) (F) (V)
D) (V) (V) (V)

Questão 32
Entre os procedimentos que os recursos www e os browsers tornaram popular, NÃO se
inclui
A) comprar com cartão de crédito.
B) enviar mensagens por correio eletrônico.
C) fazer cursos de ensino a distância.
D) fazer download de programas.
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Ø NOÇÕES DE DIREITO PÚBLICO
Questão 33
É CORRETO afirmar que se trata de pessoa jurídica de direito público a
A) autarquia.
B) empresa pública.
C) sociedade de economia mista.
D) subsidiária de empresa governamental.

Questão 34
É CORRETO afirmar que, um prédio, de propriedade do Estado, em que funciona um
hospital da rede pública de saúde, é classificado, tendose em vista sua afetação, como
bem público
A) de uso comum.
B) de uso especial.
C) do domínio fiscal do Estado.
D) dominical.

Questão 35
É CORRETO afirmar que NÃO constitui cláusula exorbitante do contrato administrativo
a que prevê
A) a fiscalização, pela Administração, da execução do contrato.
B) a rescisão unilateral pela Administração Pública.
C) a retomada do objeto do contrato.
D) as hipóteses de alteração do contrato por acordo entre as partes.
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Questão 36
É CORRETO afirmar que NÃO impõe a perda do mandato de Deputado ou Senador a
investidura do parlamentar no cargo de
A) Governador de Estado.
B) Governador de Território.
C) Governador do Distrito Federal.
D) Prefeito de Município que seja Capital.

Questão 37
Considerandose a emenda à Constituição da República, é CORRETO afirmar que
A) a iniciativa de emenda é deferida, entre outras autoridades, a qualquer membro da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
B) a matéria constante de proposta de emenda rejeitada não mais poderá ser objeto de
deliberação.
C) a promulgação da emenda é de competência das Mesas da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal.
D) a proposta de emenda é conhecida e deliberada em sessão conjunta da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.

Questão 38
João ocupa o cargo de professor, em determinado Município, e outro cargo técnico, em
uma autarquia estadual.
Considerandose essa situação, é CORRETO afirmar que a acumulação de cargos confi
gurada
A) é permitida, desde que haja compatibilidade horária.
B) é permitida, posto que a vedação constitucional de acumulação seja referente apenas
a cargos, empregos ou funções de uma mesma esfera de governo.
C) é vedada, porque o cargo de professor só é acumulável com outro cargo de professor.
D) é vedada, porque o cargo de professor só é acumulável com outro cargo científico.

20

Questão 39
Entre as competências da Câmara Municipal de Belo Horizonte, NÃO se inclui a de
A) dar posse ao Prefeito e ao VicePrefeito.
B) dispor sobre o orçamento anual.
C) eleger o Defensor do Povo.
D) fixar o preço de bens e serviços públicos.

Questão 40
É CORRETO afirmar que a regra constitucional que proíbe que, da publicidade dos atos,
obras, programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos, constem nomes, símbolos e
imagens que caracterizem a promoção de autoridades ou servidores públicos se inspira,
essencial e especificamente, no princípio da
A) eficiência.
B) impessoalidade.
C) legalidade.
D) publicidade.
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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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