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LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA .  
2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno. 

3 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA : 
• confira seu nome, número de inscrição e o cargo; 
• assine, A TINTA , no espaço próprio indicado. 
 

ATENÇÃO: 
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 

 
4 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas : 
 

• use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta 

solicitada em cada questão; 
• assinale somente uma  alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será 

computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas 
ou questões rasuradas. 

 
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA . 

A Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA . 

 
O tempo de duração das provas abrange a assinatura da Folha de Respostas,  a transcrição das respostas 
do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas . 

ATENÇÃO - Nos termos do Edital nº 01/2012, “Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...]: portar 
arma(s) no local de realização das provas [...]; portar , mesmo que desligados [...] quaisquer equipamentos 
eletrônicos [...] ou de instrumentos de comunicação  interna ou externa, tais como telefone celular [...] 
entre outros ; deixar de entregar as Folhas de respostas das Provas Objetiva [...].” (subitem 8.2.30, alíneas 
“d”, “e” e “i”) 

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS 

                 

Data: ____/____/______ 
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A T E N Ç Ã O 
 

 

 

Senhor(a) Candidato(a), 
 
 

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 40 (quarenta) questões objetivas, cada 

uma constituída de 4 (quatro) alternativas, assim 

distribuídas: 15 (quinze) questões de Português , 10 

(dez) questões de Conhecimentos Gerais/Atualidades 

e Legislação Básica e  15 (quinze) questões de 

Conhecimentos Específicos , todas perfeitamente 

legíveis. 
 

Identificando algum problema, informe-o 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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Língua Portuguesa 
 
 
INSTRUÇÃO – As questões de 1 a 15 relacionam-se com o texto abaixo. Leia-o com 

atenção antes de responder a elas. 
 

 

ÁGUA: uma questão de atitude e consciência 
 

Ana Paula Braga 
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A água é necessária para a vida. Não é à toa que, quando se cogita a 
possibilidade de vida extraterrestre, chega-se logo à busca do elemento em outros 
planetas. A existência de água em estado líquido na superfície de um planeta é 
considerada pela ciência um forte elemento a favor da vida. E, se a vida abunda na 
Terra, o mesmo não podemos dizer dos recursos hídricos, sabidamente finitos. 

A nossa existência depende dessa substância incolor, insípida e inodora. [...] Sua 
disponibilidade é distribuída de forma irregular pelo planeta e, muitas vezes, 
incompatível com as concentrações urbanas. Gerenciar esse recurso tão importante 
em escala global é um enorme desafio. É por isso que, há 20 anos, no dia 22 de 
março, a Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou a Declaração Mundial dos 
Direitos da Água. Foi oficializado, então, o primeiro Dia da Água, data criada para 
estimular a reflexão e a discussão sobre esse frágil recurso natural. 

 
Disparidade 

Motivos não faltaram para a iniciativa da ONU. O crescente aumento da 
população humana na Terra, aliado aos nossos maus hábitos consumistas e à má 
gestão dos recursos naturais, nos levam a perspectivas preocupantes. Para se ter 
uma ideia, segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento 
(SNIS), do Ministério das Cidades, no ano passado, cada brasileiro consumiu cerca 
de 150 litros de água por dia. Já para o resto do mundo, a ONG WWF aponta um 
consumo de 140 a 200 litros por dia para o europeu, e de 200 a 250 litros para um 
norte-americano – enquanto que em algumas regiões da África há somente 15 litros 
de água disponíveis, por dia, para cada morador. Não bastasse o grande consumo 
humano do recurso, poluição e processos como a urbanização, industrialização, 
irrigação e a construção de reservatórios são, hoje, uma grande ameaça à água doce 
e potável. 

 
O TEMPO: ambiente sustentável. Belo Horizonte, 3 de março de 2012 (Texto adaptado). 
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Questão 1 

O título do texto sugere que o tema a ser tratado é 
 
A) contestável. 

B) desprezível. 

C) questionável. 

D) respeitável. 
 
 
 
Questão 2 

Dos problemas tratados no texto NÃO se pode dizer que sejam 
 
A) futuros. 

B) imaginários. 

C) presentes.  

D) reais. 
 
 
 
Questão 3 

O tema do texto NÃO é ilustrado com dados 
 
A) abrangentes. 

B) pesquisados. 

C) quantificadores. 

D) tranquilizadores. 
 
 
 
Questão 4 

“A nossa existência depende dessa substância incolor, insípida, inodora.” (linha 6) 
 
No texto, a frase acima transcrita refere-se, especificamente,  aos recursos 
 
A) fluviais. 

B) hídricos. 

C) minerais. 

D) naturais. 
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Questão 5 

“Foi oficializado, então, o primeiro Dia da Água [...]” (linha 11) 
 
A partir do que é explicitado no texto, a criação do Dia da Água pode ser considerada 
 
A) dispensável. 

B) equivocada. 

C) oportuna. 

D) portentosa. 
 
 
 
Questão 6 

“Foi oficializado, então, o primeiro Dia da Água, data criada para estimular a reflexão e a 
discussão sobre esse frágil recurso natural.” (linhas 11-12) 
 
No texto, o adjetivo acima sublinhado aplica-se à água porque ela é 
 
A) consumida sem medida. 

B) de utilidade vital. 

C) muito pouco eficiente. 

D) relativamente escassa. 
 
 
 
Questão 7 

“[...] em algumas regiões da África há somente 15 litros de água disponíveis, por dia, para 
cada morador.” (linhas 22-23)  
 
Levando em consideração outros dados numéricos explicitados no texto, o que se 
transmite nessa frase reflete uma situação, principalmente , 
 
A) aleatória. 

B) dinâmica. 

C) incomparável. 

D) injusta. 
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Questão 8 

“Não é à toa que [...] chega-se logo à busca do elemento em outros planetas.” (linhas 2-3) 
 
Nessa frase, o acento grave colocado sobre as palavras sublinhadas indica, 
especificamente , 
 
A) crases. 

B) monossílabos átonos. 

C) nasalizações. 

D) sílabas tônicas. 
 
 
 
Questão 9 

“A existência de água em estado líquido [...] é considerada pela ciência um forte elemento 
a favor da vida.” (linhas 3-4) 
 
A expressão sublinhada nessa frase deve ser adequadamente  classificada como 
 
A) agente da passiva. 

B) complemento nominal. 

C) predicativo. 

D) sujeito. 
 
 
 
Questão 10 

“Sua disponibilidade é distribuída de forma irregular  pelo planeta [...]” (linhas 6-7) 
 
Pode-se considerar que as duas expressões sublinhadas nessa frase são 
 
A) dois adjuntos adnominais. 

B) dois adjuntos adverbiais. 

C) a primeira, adjunto adnominal; a segunda, adjunto adverbial. 

D) a primeira, adjunto adverbial; a segunda, adjunto adnominal. 
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Questão 11 

“[...] data criada para estimular a reflexão e a discussão sobre esse frágil recurso natural.” 
(linhas 11-12) 
 
A oração sublinhada nesse fragmento de frase indica 
 
A) causalidade. 

B) explicação. 

C) finalidade. 

D) temporalidade.  
 
 
 
Questão 12 

“O crescente aumento da população humana [...] aliado aos nossos hábitos consumistas 
e à má gestão dos recursos naturais, nos levam a perspectivas preocupantes.” (linhas 15-
17) 
 
A concordância da palavra sublinhada nessa frase é feita, no texto, com 
 
A) “crescente aumento.” 

B) “maus hábitos.” 

C) “perspectivas preocupantes.” 

D) “população humana.” 
 
 
 
Questão 13 

“[...] enquanto que em algumas regiões da África há somente 15 litros de água 
disponíveis, por dia, para cada morador.” (linhas 22-23) 
 
A conjunção acima sublinhada confere à oração que introduz um sentido de 
 
A) comparação. 

B) conclusão. 

C) consequência. 

D) oposição. 
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Questão 14 

“Não bastasse o grande consumo humano do recurso, poluição e [...] a urbanização [...] 
são, hoje, uma grande ameaça à água doce e potável.” (linhas 23-26) 
 
A oração sublinhada nessa frase pode ser adequadamente  analisada como 
 
A) aditiva. 

B) alternativa. 

C) condicional. 

D) conformativa. 
 
 
Questão 15 

“Não bastasse o grande consumo humano do recurso [...]” (linha 23) 
 
A forma verbal sublinhada nesse fragmento de frase está conjugada no tempo 
 
A) futuro. 

B) imperfeito. 

C) perfeito. 

D) presente. 
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Conhecimentos Gerais/Atualidades 
 
 
Questão 16 

Considerando discussões atuais sobre os temas meio ambiente, cidadania e globalização, 
analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Ao implantar uma nova indústria no mercado estrangeiro, inicialmente existe uma 

sobrecarga de impostos que se dilui posteriormente. 

B) A globalização ou mundialização do mercado tem como objetivo principal criar novos 
postos de trabalho. 

C) A preferência dada ao uso de energia nuclear se justifica pelo risco zero apresentado 
às gerações futuras. 

D) Existem diversas linhas de análise do fenômeno da globalização apresentando visões 
bastante diferenciadas acerca de seus impactos na vida econômica, política, social e 
cultural do mundo contemporâneo.   

 
 
Questão 17 

Considerando que a qualidade de vida está diretamente relacionada com a possibilidade 
de trabalho bem remunerado e uma condição ambiental que promova saúde e bem-estar, 
analise as seguintes afirmativas.  
 
I. Um grande benefício do mercado global é a garantia da manutenção de emprego bem 

remunerado em todas as regiões do planeta. 

II. A confrontação entre prejuízos e benefícios de uma deformação geográfica deve ser 
avaliada cuidadosamente para verificar se a soma dos benefícios obtidos compensa 
largamente a soma dos prejuízos resultantes. 

III. O Estado de Bem-Estar Social está relacionado com salários decentes, auxílio 
desemprego, auxílio doença, semana de cinco dias de trabalho. 

IV. A abertura das fronteiras comerciais tem como objetivo a manutenção das 
características regionais nos quesitos costume e escolarização. 

V. A ideia de que “[...] todo homem tem deveres para com a comunidade” diz respeito à 
participação política que também implica cuidados com o meio ambiente. 

 
A análise permite concluir que estão CORRETAS apenas as afirmativas 
 
A) I, II e III. 

B) II, III e V. 

C) III, IV e V. 

D) II, III e IV. 
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Questão 18 

Segundo Carvalho (2000), analise as seguintes afirmativas a respeito da 
desnacionalização e assinale a alternativa INCORRETA.  
 
A) Na medida em que grandes empresas de alta tecnologia dos países avançados se 

unem e ainda recebem apoio de seus governos fica cada vez mais difícil para os 
países emergentes subir a escada da industrialização. 

B) A desnacionalização vem aumentando em nosso País, seja por meio das 
privatizações, seja via pressão sobre empresários brasileiros para venderem seus 
negócios.  

C) No processo atual da globalização, as pequenas e médias empresas são as mais 
favorecidas, pois recebem investimentos que potencialmente as transformam em 
grandes empresas. 

D) Em todo o mundo, o mercado vai se reorganizando de acordo com sua própria lógica, 
e os governos têm dificuldades de reagir às mudanças. 

 
 
Questão 19 

De acordo com B. A. Carvalho em A globalização em xeque quando discute o Leilão de 
Entrada relativo à instalação de uma empresa em novo território, analise a seguinte 
proposição e assinale a alternativa CORRETA. 
 
O Leilão de Entrada se refere: 
 
A) aos incentivos fiscais que a empresa recebe para sua instalação. 

B) ao valor que as transnacionais assumem e empregam na saúde, na educação e na 
segurança do novo território. 

C) ao  valor de negociação que as transnacionais oferecem em beneficio direto para 
comunidade do local onde vão se instalar.  

D) ao valor que as transnacionais pagam para terem seu direito de trabalho assegurado. 
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Questão 20 

Analise os seguintes trechos sobre impactos sociais e culturais extraídos de S.M. Branco 
– O meio ambiente em debate. 
 
“É um erro muito comum, em nossos dias, considerar o crescimento econômico, por si só, 
como sinônimo de desenvolvimento de um povo ou de uma nação.” 

“Em nome do desenvolvimento – isto é, de um crescimento econômico baseado em 
técnicas agrícolas, industriais, habitacionais e de lazer importadas –, extinguem-se os 
coqueiros do Nordeste, a pesca em saveiros e jangadas, a fauna do Pantanal, a flora da 
Amazônia e todas as peculiaridades culturais que os acompanham.” 
 
Considerando as ideias desse autor, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) O crescimento econômico não acompanhado de melhoria da qualidade de vida não 

pode gerar felicidade que é o principal objetivo do desenvolvimento de uma 
sociedade. 

B) Um grande risco do chamado desenvolvimento (ou mania de desenvolvimento) é o de 
igualar as culturas, transformando o mundo numa aldeia global. 

C) Os países realmente desenvolvidos do mundo não sacrificam suas culturas em favor 
de um desenvolvimento que beneficie muito mais as indústrias e o comércio do que a 
nação. 

D) A ideia de desenvolvimento sustentável implica que se trabalhe para que uma 
comunidade sustente a mudança dos rios e da indústria sugeridos para o seu 
crescimento. 
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Legislação Básica 
 
 
Questão 21 

São características comuns à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, EXCETO 
 
A) as deliberações de cada Casa e de suas comissões são tomadas por maioria de 

votos, presentes a maioria absoluta de seus membros, salvo disposição constitucional 
em contrário. 

B) seus componentes são representantes do povo. 

C) ter competência privativa para elaborar seu regimento interno. 

D) seus componentes são invioláveis civil e penalmente por quaisquer opiniões, palavras 
e votos. 

 
 
Questão 22 

Considere o seguinte. 

Tramitam na Câmara Municipal de Uberaba um projeto de lei de iniciativa do Juiz Diretor 
do Foro da Comarca, dispondo sobre a divisão de varas do Judiciário no Município, e 
outro, apresentado pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara, dispondo sobre a 
merenda escolar. 
 
Na hipótese, pode-se afirmar que a iniciativa de lei 
 
A) é correta nos dois projetos. 

B) é incorreta nos dois projetos. 

C) é correta apenas no caso do projeto da Comissão. 

D) é correta apenas no caso do projeto do Juiz de Direito. 
 
 
Questão 23 

Um contrato administrativo tem natureza intuitu personae.  
 
A afirmativa é 
 
A) CORRETA, porque os contratos administrativos são firmados em razão das condições 

pessoais do contratado, normalmente aferidas no procedimento licitatório. 

B) CORRETA, porque as condições do contrato administrativo são fixadas 
unilateralmente pela administração pública. 

C) INCORRETA, porque o contrato administrativo é celebrado de modo impessoal. 

D) INCORRETA, porque o contrato administrativo visa a realização do interesse público e 
apenas acessoriamente o interesse do particular contratante. 
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Questão 24 

Sobre a revogação do ato administrativo, é CORRETO afirmar que 
 
A) se trata de ato vinculado. 

B) só incide sobre atos discricionários. 

C) produz efeitos retroativos. 

D) pode ser feita pela administração pública e pelo poder judiciário. 
 
 
 

Questão 25 

NÃO constitui hipótese de exoneração de ofício de um servidor ocupante de cargo efetivo 
na administração pública do Município de Uberaba 
 
A) a não satisfação pelo servidor das condições do estágio probatório. 

B) o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido para a posse do cargo. 

C) a condenação do servidor em processo administrativo pela prática de falta grave. 

D) a declaração de insuficiência de desempenho em procedimento de avaliação periódica 
do servidor. 
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Conhecimentos Específicos  
 
 
Questão 26 

Em conformidade com a Lei n. 8.078/90, conhecida como Código de Defesa do 
Consumidor Brasileiro, constituem direitos básicos do consumidor, EXCETO 
 
A) a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta sobre os riscos que apresentem. 

B) a modificação de cláusulas dos contratos de consumo que estabeleçam prestações 
desproporcionais. 

C) a efetiva reparação de danos morais. 

D) o acesso aos órgãos judiciários, esgotadas previamente as instâncias administrativas, 
com vistas à prevenção ou reparação de danos e assegurada a proteção jurídica, 
administrativa e técnica aos necessitados. 

 
 
 
Questão 27 

Sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), assinale a afirmativa 
CORRETA. 
 
A) O SNDC é integrado por PROCONS municipais, estaduais, entidades civis de defesa 

do consumidor e serviços de atendimento ao cliente das empresas entre outros. 

B) O SNDC é coordenado, em nível federal, por órgão da estrutura do Ministério da 
Justiça. 

C) Os PROCONS, tanto estaduais, quanto municipais, foram criados a partir de 
determinação contida na Lei n. 8.078/90, conhecida como Código de Defesa do 
Consumidor Brasileiro. 

D) As atribuições dos PROCONS estaduais se encontram previstas na Lei n. 8.078, ao 
passo que as atribuições dos PROCONS municipais estão dispostas no Decreto        
n. 2.181/97. 
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Questão 28 

No que concerne às competências e atribuições dos PROCONS, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
 
A) Uma vez instaurado processo administrativo por um PROCON municipal, para 

apuração de infração decorrente de fato imputado a um fornecedor de produtos ou 
serviços, não poderá ser instaurado novo processo, por outro PROCON municipal ou 
estadual, para apuração do mesmo fato, salvo na hipótese de arquivamento por falta 
de provas. 

B) O planejamento, a elaboração, a coordenação e a execução da política estadual de 
defesa do consumidor competem aos PROCONS estaduais. 

C) Os PROCONS municipais estão autorizados a receber, analisar, avaliar e apurar 
consultas e denúncias apresentadas por entidades representativas ou pessoas 
jurídicas de direito público ou privado dentro de suas competências. 

D) Os PROCONS estão autorizados a celebrar compromissos de ajustamento de 
conduta às exigências legais na órbita de suas respectivas competências. 

 
 
 
 
Questão 29 

Analise as seguintes afirmativas referentes ao Código de Trânsito Brasileiro. 
 
I. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deve ser realizada sempre pela 

esquerda, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito 
de entrar à esquerda. 

II. Caso não haja sinalização regulamentadora específica, a velocidade máxima para 
automóveis nas estradas será de 110 (cento e dez) quilômetros por hora. 

III. Composição do tráfego é a medida, em percentual do volume de tráfego, relativa à 
participação dos diferentes tipos de veículos em circulação. 

 
A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETAS 
 
A) apenas as afirmativas I e II. 

B) apenas as afirmativas I e III. 

C) apenas as afirmativas II e III. 

D) todas as afirmativas. 
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Questão 30 

Analise as seguintes afirmativas concernentes ao Código de Trânsito Brasileiro e assinale 
com V as verdadeiras  e com F as falsas . 
 
(    ) Volume de tráfego é o número de veículos que passa por uma determinada seção 

de via na unidade de tempo. 

(    ) A circulação de veículos sobre passeios e calçadas só poderá ocorrer para adentrar 
ou sair de garagens e de postos de abastecimento de combustíveis ou para acessar 
áreas de recuo situadas em frente de edificações de uso especial como escolas e 
farmácias. 

(    ) As vias urbanas classificam-se em: vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias 
coletoras, vias locais, vias exclusivas para ônibus, vias exclusivas para pedestres, 
ciclovias. 

(    ) A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência: as ordens do agente de trânsito 
sobre as normas de circulação e outros sinais, as indicações do semáforo sobre os 
demais sinais, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 

 
A) (V) (F) (V) (F) 

B) (F) (V) (F) (V) 

C) (V) (F) (F) (V) 

D) (F) (V) (V) (F) 
 

 

Questão 31  

Considerando o Código de Trânsito Brasileiro, é INCORRETO afirmar 
 
A) que os sinais de trânsito se classificam em: verticais, horizontais, dispositivos de 

sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, gestos do agente de trânsito, gestos do 
condutor. 

B) que o condutor apenas poderá efetuar ultrapassagem nas interseções e suas 
proximidades quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. 

C) que, caso não haja sinalização regulamentadora específica, a velocidade máxima nas 
vias de trânsito rápido será de oitenta quilômetros por hora. 

D) que a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima 
estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via. 
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Questão 32 

A locação de uma obra consiste em implantar no terreno os dados calculados em 
escritório de um determinado projeto de obra. 
 
Analise as seguintes afirmativas concernentes à locação de uma obra e assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 
A) A demarcação dos pontos que irão definir a obra no terreno é feita a partir do 

referencial previamente definido, considerando-se três coordenadas, sendo duas 
planimétricas e uma altimétrica. 

B) A demarcação poderá ser realizada com o auxílio de um teodolito ou nível, ou mesmo 
com o auxílio de um nível de mangueira, régua, fio de prumo e trena, dependendo do 
porte da obra e das condições topográficas do terreno. 

C) O processo topográfico é usado principalmente em obras de grande envergadura ou 
em obras executadas com estruturas pré-fabricadas. 

D) Seja qual for o método de locação empregado, é de extrema importância que, ao final 
de cada etapa de locação, sejam conferidos os eixos demarcados. Uma maneira 
simples de fazê-lo é a verificação do esquadro das linhas que originam cada ponto de 
locação, utilizando o princípio do triângulo retângulo (3, 6, 9). 

 
Questão 33  

Dá-se o nome de composição de custos ao processo de estabelecimento dos custos 
incorridos para a execução de um serviço ou atividade, individualizado por insumo e de 
acordo com requisitos preestabelecidos. 
 
Com relação a esse processo, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) Em geral, uma composição de custos pode ser feita antes da execução do serviço ou 

após este haver sido parcialmente ou totalmente concluído. 

B) Quando feito antes do serviço, a composição é dita estimativa ou orçamento. 

C) Se feita enquanto o serviço é executado ou após sua conclusão, a composição de 
custos passa a ser a aferição da taxa de lucratividade do serviço. 

D) As categorias de custos envolvidas em um serviço são tipicamente: mão de obra, 
materiais e equipamentos. 
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Questão 34  

A representação do projeto de instalações elétricas domiciliares utiliza esquemas que são 
representações de uma instalação, ou de parte dela, por meio de símbolos gráficos. 
 
Dentre os tipos de esquemas utilizados, NÃO se inclui 
 
A) o esquema de ligações em bancada. 

B) o esquema unifilar. 

C) o esquema multifilar. 

D) o esquema funcional. 

 
 
 
Questão 35 

Conforme legislação de posturas do município de Uberaba, “[...] o trailler fixo ou móvel de 
ponto definido, destinado à comercialização de comestíveis e bebidas, está sujeito às 
normas que regem bares, lanchonetes e similares, atendidas as demais disposições do 
Código de Posturas”. (Art. 51 – PA Lc. 380 – Código de Posturas) 
 
A esse respeito, analise as seguintes afirmativas e assinale com V as verdadeiras  e com 
F as falsas . 
 
(    ) A área do trailler não poderá exceder a 15m² (quinze metros quadrados), 

excetuando-se a área utilizada por mesas e cadeiras. 

(    ) A instalação de trailler está sujeita a prévio processo de licenciamento, em que 
deverá ser observado o atendimento das exigências da legislação sobre uso e 
ocupação do solo no que diz respeito à localização de atividades e aos índices 
urbanísticos. 

(    ) A utilização de mesas e cadeiras nas proximidades do trailler sujeitam-se a prévio 
processo de autorização, obedecidos os requisitos estabelecidos no Código de 
Posturas, referente à ocupação de logradouros por mesas e cadeiras. 

(    ) Equipamento de som poderá ser instalado no trailler desde que o ruído provocado 
não ultrapasse o nível de 70 (setenta) decibéis - dB (A). 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (F) (F) (V) (V) 

B) (F) (V) (F) (F)   

C) (V) (F) (V) (V) 

D) (V) (V) (V) (F) 
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Questão 36 

A localização das atividades de comércio e prestação de serviços realizados em vias e 
logradouros públicos deve atender a diversos dispositivos do Código de Posturas, em 
especial, aqueles citados no art. 56.  
  
Em relação às exigências contidas no art. 56 do Código de Posturas – Lei Complementar 
n. 380, de março de 2008, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) Não poderão distar, mais do que 5 (cinco) metros da interseção dos alinhamentos 

prediais, nas esquinas dos logradouros públicos. 

B) Não poderão ocupar parte do logradouro defronte a edificações residenciais, exceto 
no caso de haver autorização expressa por parte do proprietário e do inquilino do local 
fronteiriço da instalação, com prazo determinado e condições. 

C) Não poderão ocupar parte do logradouro situado defronte às portas de entradas e 
vitrines de edificações comerciais e de serviços. 

D) Não poderão ocupar qualquer espaço, nem comercializar mercadorias no interior de 
Terminais Urbanos ou Interurbanos de Transporte, de Mercados Municipais, de 
Cemitérios e órgãos municipais. 

 
 
Questão 37  

A Lei n. 10.697, de dezembro de 2008, organizou o Sistema de Limpeza Urbana do 
Município de Uberaba, inclusive listou as atividades que integram o Sistema de Limpeza 
Urbana do Município. 
 
Entre as atividades que integram o Sistema de Limpeza Urbana do Município de Uberaba, 
listadas no art. 9o da Lei n. 10.697, incluem-se os seguintes itens, EXCETO 
 
A) a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final de resíduos sólidos de 

qualquer natureza. 

B) a implantação e operação de sistemas de triagem e separação dos resíduos sólidos. 

C)  a limpeza de ruas e logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros 
eventos de acesso aberto ao público. 

D) a responsabilização objetiva dos agentes econômicos e sociais por danos causados 
ao meio ambiente e à saúde pública. 
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Questão 38 

Algumas doenças estão intimamente relacionadas à questão da degradação ambiental e 
afetam de forma importante a população.  
 
Dentre as alternativas abaixo, marque aquela doença que NÃO é fortemente  influenciada 
por essa questão. 
 
A) Dengue 

B) Ancilostomíase 

C) Esquistossomose 

D) Hipertensão 
 
 
Questão 39 

A questão do tratamento de resíduos é hoje primordial e de alta relevância. Alguns 
resíduos devem ser previamente tratados no próprio local de origem antes de receberem 
a destinação final.  
 
Identifique, nas alternativas abaixo, qual resíduo deve receber esse tratamento prévio. 
 
A) Esgoto de uma casa 

B) Lixo de uma lanchonete 

C) Esgoto de uma tecelagem 

D) Lixo de uma escola infantil 
 
 
Questão 40 

Em uma comunidade, uma série de interações entre os mais diversos grupos 
taxonômicos é estabelecida.  
 
Assinale a alternativa que indica a interação unidirecional de energia em um ecossistema. 
 
A) Cadeia alimentar 

B) Teia alimentar 

C) Ciclo do carbono 

D) Ciclo do nitrogênio 
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FOLHA DE RESPOSTAS 
(RASCUNHO) 

 

 

 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE 
RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 
DADAS NA CAPA DA PROVA. 

 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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