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PREFEITURA

AO ASSINALAR SUAS RESPOSTAS, PREENCHA TOTALMENTE O 
QUADRÍCULO. NÃO FAÇA UM X OU QUALQUER OUTRA MARCA. 

TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA: 04 HORAS 

 
 

 

Seleção Pública Simplificada Para Provimento de Vagas de Estágio na 
Secretaria Municipal de Educação- Edital Nº 01/2018 

Nome do Candidato:      

 
 

1.   ABRA ESTE CADERNO SOMENTE QUANDO 
AUTORIZADO. 

2.   Assine a  capa deste caderno. 

3.   Veja se este caderno contém 50 questões; em 
caso contrário, solicite outro ao fiscal. 

4.   Ao receber seu cartão-resposta, verifique se o 
seu número de inscrição coincide com o núme- 
ro registrado no cartão-resposta; em caso con- 
trário chame um dos fiscais. 

 

5.   É obrigatória a assinatura do candidato no car- 
tão resposta. 

6.   Ao receber o cartão resposta assine-o imedia- 
tamente, não deixe para depois. É de respon- 
sabilidade do candidato esta assinatura. A 
Secretaria Municipal de Educação não se 
responsabilizará pelos cartões respostas não 
assinados. 

7.   Não amasse, não dobre, nem rasure o cartão- 
resposta. 

8.   Terminada a resolução da prova, preencha o 
cartão-resposta conforme instruções abaixo. 

9. A marcação de mais de uma opção para uma 
mesma questão, implica na perda desta questão. 

 

 
 

 

No modelo 
Questão 01 - C 
Questão 02 - A  
Questão 03 - C 

•  O cartão-resposta da Seleção Pública Simplificada 
é semelhante ao cartão da loto.  

•  No modelo acima, onde aparecem algumas ques- 
tões, exemplificamos como marcar as respostas 
nos quadrículos. 

• A      marcação      das       respostas       deve 
OBRIGATORIAMENTE ser feita, com caneta 
esferográfica azul ou preta. 

•  O quadrículo correspondente à questão 
escolhida deve ser totalmente preenchido, 
evitando-se ultrapassar a linha que margeia a letra. 

•  A Secretaria Municipal de Educação não se 
responsabilizará por problemas na leitura que 
advierem da marcação inadequada do cartão ou da 
utilização de material não especificado para tal.

MODELO DE PREENCHIMENTO DO 

CARTÃO-RESPOSTA 
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PREFEITURA

PORTUGUÊS 

01- Leia o texto: 

Retrato 

 

Eu não tinha este rosto de hoje,  

assim calmo, assim triste, assim magro, 

nem estes olhos tão vazios, 

nem o lábio amargo.  

 

Eu não tinha estas mãos sem força,   

tão paradas e frias e mortas;   

eu não tinha este coração  

que nem se mostra.    

 

Eu não dei por esta mudança,  

tão simples, tão certa, tão fácil:  

- Em que espelho ficou perdida a minha face? 

Cecília Meireles 

 

A respeito dos termos da 1ª estrofe: CALMO, TRISTE E MAGRO. Podemos concluir 

que: 

(A) - São adjetivos e têm como base o mesmo referencial. 

(B) - Estão fazendo referência a olhos, rosto e lábio. 

(C) - Têm como base o mesmo referente, no entanto classificação gramatical 

diferente. 

(D) - Por serem advérbios intensificam a ideia expressa em relação ao referente. 
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PREFEITURA

02 - Leia: 

Acho a maior graça. Tomate previne isso, cebola previne 

aquilo, chocolate faz bem, chocolate faz mal, um cálice diário de vinho não tem 

problema, qualquer gole de álcool é nocivo, beba água em abundância, mas não 

exagere... 

No período "Tomate previne isso, cebola previne aquilo", o verbo prevenir tem o 

sentido de: 

 

(A) - Diminuir os sintomas de uma doença. 

(B) - Provocar maus resultados. 

(C) - Impedir que algo aconteça. 

(D) - Defender alguma coisa. 

 

03 -  Leia atentamente: 

Se chegares sempre aonde quiseres, ganhaste. 

 

 Se a frase acima for reescrita na 1ª pessoa do plural ficará assim redigida: 

 

(A) - Se chegardes sempre aonde quiserdes, ganhastes. 

(B) - Se chegarmos sempre aonde quisermos, ganhamos. 

(C) - Se chegarem sempre aonde quiserem, ganharam. 

(D) - Se chegar sempre aonde quiser, ganhaste. 
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PREFEITURA

04 - Em qual das alternativas a frase está corretamente escrita? 

 

(A) - O cabeilereiro é ájil e sinjelo. 

(B) - O cabeleireiro é ágil e singelo. 

(C) - O cabeleirero é ágil e singelo. 

(D) - O cabeleirero é agel e singelo. 

 

05 -  Observe e marque a alternativa correta: 

 

 

(A) - O erro da placa está na palavra ''nocivo''. 

(B) - O erro da placa está na palavra ''peliculosidade''. 

(C) - O erro da placa está na palavra ''contato''. 

(D) - Nenhuma das alternativas. 
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PREFEITURA

06 - Assinale a opção em que a palavra destacada foi corretamente grafada com H 

inicial como em HÁBITO. 

 

(A) - Aquela era uma terra HESTÉRIL. 

(B) - O ladrão tinha mãos HÁGEIS. 

(C) - Os soluços vinham-lhe do HÂMAGO. 

(D) - Os filhos HERDARAM uma bela fortuna.  

 

07 - A frase escrita conforme a norma-padrão da língua portuguesa é: 

 

(A) - Permita-me perguntar a ti, prezado senhor: se o sol apaga, nós 

sobrevivêramos? 

(B) - Permita-me, prezado senhor, perguntar-te: se o sol apagava, nós 

sobreviveríamos? 

(C) - Permita-me, prezado senhor, perguntar-lhe: se o sol apagar, nós 

sobreviveremos? 

(D) - Permita-me, prezado senhor, perguntar-vos: se o sol apagasse, nós 

sobrevivemos? 

 

08 - Entre os sinônimos da palavra “sucesso”,qual o único cuja grafia está 

inadequada aos padrões ortográficos do português brasileiro?  

 

(A) - êsito  

(B) - vitória 

(C) - triunfo  

(D) - conquista  
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PREFEITURA

09 - Leia o texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinale a opção que apresenta desvio de grafia da palavra. 

 

(A) - 1- preventivamente 

(B) - 2- paliativo 

(C) - 3- rejenerativa 

(D) - 4- fisiológicas 

 

10 - Algumas palavras são usadas no nosso cotidiano de forma incorreta, ou seja, 

estão em desacordo com a norma culta padrão. Todas as alternativas abaixo 

apresentam palavras escritas erroneamente, exceto em: 

 

(A) - Na bandeija estavam as xícaras antigas da vovó.  

(B) - É um privilégio estar aqui hoje. 

(C) - Fiz a sombrancelha no salão novo da cidade.  

(D) - A criança estava com desinteria. 

A acupuntura é uma terapia da medicina tradicional chinesa que favorece a 

regularização dos processos fisiológicos do corpo, no sentido de promover 

ou recuperar o estado natural de saúde e equilíbrio. Pode ser 

usada preventivamente (1) para evitar o desenvolvimento de doenças, 

como terapia curativa no caso de a doença estar instalada ou como 

método paliativo (2) em casos de doenças crônicas de difícil tratamento. 

Tem também uma ação importante na medicina rejenerativa (3) e na 

reabilitação. O tratamento de acupuntura consiste na introdução de agulhas 

filiformes no corpo dos animais. Em geral são deixadas cerca de 15 a 20 

minutos. A colocação das agulhas não é dolorosa para os animais e é 

possível observar durante os tratamentos diferentes 

reações fisiológicas (4), indicadoras de que o tratamento está atingindo o 

efeito terapêutico desejado. 

http://www.veterinariaholistica.net/acupuntura-fitoterapia-e-homeopatia.html/ (com adaptações) 
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PREFEITURA

11 - Assinale a alternativa que contenha as palavras que completem corretamente 

os espaços, de acordo com o sentido com que devem ser empregadas em cada 

frase. 

 

Perdeu, pois houve a _______ de seus direitos sobre o imóvel. 

Foi preciso bom ________ para resolver a situação. 

Por ser _____, o homem foi alvo de preconceito. 

Houve a ________ do oficial. 

  

(A) - Sessão – senso – cocho – dispensa.  

(B) - Seção – censo – cocho – despensa.  

(C) - Sessão – senso – coxo – despensa. 

(D) - Cessão – senso – coxo – dispensa.  

 

12 - A alternativa que preenche as lacunas com a CORRETA ortografia é: 

Quando se conheceram, _____ dois anos, descobriram uma _____: ambos 

queriam buscar exemplos de _____ sociais pelo mundo para _____ em prática no 

Brasil.  

 

(A) - há – coincidência – projetos – por  

(B) - a – conincidência – progetos – pôr 

(C) - há – coincidência – progetos – por 

(D) - á – conhecidência – projetos – pôr 
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PREFEITURA

13 - Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da frase. 

 

 

 

(A) - valhe, excessão 

(B) - vale, excessão 

(C) - valhe, exceção 

(D) - vale, exceção 

 

14 - Marque a alternativa que completa corretamente a frase com as palavras de 

acordo com a norma culta padrão. 

 

 

 

 

(A) - intensão, veracidade, rubrica. 

(B) - intensão, verascidade, rúbrica. 

(C) - Intenção, verascidade, rúbrica 

(D) - intenção, veracidade, rubrica 

 

  

          " Às vezes _______ a pena fazer uma _____________." 
 

"O diretor, na _______________ de garantir a _________ dos documentos, 
apôs sua __________ a cada página." 
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PREFEITURA

15 -  Leia o texto para resolver a questão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em conformidade com a norma-padrão, o primeiro parágrafo pode ser finalizado 

com a frase: 

 

(A) - Não foram citado nomes, mas EUA e Coreia do Norte têm trocado ameaças 

devido à testes nucleares do país asiático. 

(B) - Embora não tenham citado-se nomes, é sabido que EUA e Coreia do Norte 

vem trocando ameaças devido os testes nucleares do país asiático. 

(C) - Embora não tenham-se citados nomes, sabe-se que EUA e Coreia do Norte 

tem trocado ameaças devido a testes nucleares do país asiático. 

(D) - Não foram citados nomes, mas EUA e Coreia do Norte vêm trocando ameaças 

devido aos testes nucleares do país asiático. 
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PREFEITURA

16 - Leia o trecho da canção de Gilberto Gil para responder a questão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinale a alternativa cuja frase, redigida com base nos versos “Mesmo a quem não 

tem fé / A fé costuma acompanhar”, está em conformidade com a norma-padrão. 

 

(A) - Se tem pessoas sem fé, mesmo assim esta costuma acompanhar elas. 

(B) - Podem haver pessoas sem fé, e mesmo assim a fé costuma acompanhar-lhes. 

(C) - Se têm pessoas sem fé, esta, mesmo assim, tem acompanhado-as. 

(D) - Há pessoas que não têm fé; mesmo assim, a fé costuma acompanhá-las. 

 

17 - Os prefixos e sufixos podem alterar o significado quando ligados ao radical de 

uma palavra. Em qual alternativa todas as palavras apresentam a mesma 

composição sendo: prefixo + radical: 

 

(A) - infeliz -desamor -reler 

(B) - emudecer -impacto -risonho 

(C) - oftalmologia -extrai -duquesa 

(D) - prosseguir -garrafinha -abdicar 
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PREFEITURA

18 - Leia o texto: 

 

 

 

 

 

 

O significado da palavra em destaque é: 

(A) - difíceis 

(B) - sinistros 

(C) - interessantes 

(D) - saudáveis                            

    

19 - Os porquês devem ser usados nas seguintes formas: Por que, porque, por quê 

e porquê. Assinale a opção em que o PORQUÊ foi substantivado: 

 

(A) - Não quero saber o porquê dessa situação. 

(B) - Por que você não avisou? 

(C) - Você sabia de tudo e não avisou. Por quê? 

(D) - . Eu não fui à festa, porque estava cansada. 
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PREFEITURA

20 - Empregue corretamente os termos "mas" e " mais": 

 

Ele saiu cedo de casa, _________ o congestionamento o atrasou. 

Sem______ nem menos, decidiu viajar para a Europa. 

Giovana era a aluna ___________inteligente da turma. 

Eles estavam felizes, ______ a chuva atrapalhou a cerimônia de casamento ao ar 

livre. 

 

(A) - mais -mas- mas- mais 

(B) - mais -mais -mais -mas 

(C) - mas -mais- mais -mas 

(D) - mas -mas -mas -mais 

  

21 - Assinale a única opção em que todas as palavras devem ser grafadas com S: 

 

A- le__ar, atrá___, destre__a, parali__ar 

B- defe__a, quero__ene, qui__er, va__inho, fu__ilar 

C- ga__eificar, ga__olina, empre__a, anali__ar 

D- pre__ado,co__inha, fuga__, ro__áceo, xadre___  
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PREFEITURA

22 - Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da frase. 

 

 

 

(A) - Derrepente - remanescente - cisão 

(B) - Derrepente - remanecente- sisão 

(C) - De repente - remanescente- cisão 

(D) - De repente -remanecente- sisão 

 

23 - Assinale a alternativa em que as palavras completam corretamente as lacunas: 

 

 

 

(A) - onde, porque, na 

(B) - onde, porquê, na 

(C) - aonde, por que, à 

(D) - aonde, porque, à 

  

" _______________sentiu-se o _______único da _________ de uma 
tradicional família." 

"Eu não sabia mais__________ ele morava nem ___________ de minha 
preocupação com aquele caso. Talvez ele morasse ainda ____________ rua 
da Concórdia." 
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PREFEITURA

24 - Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da frase. 

 

 

 

 

(A) - a -a- à 

(B) - há- à- a 

(C) - há- à- à   

(D) - a- a- a 

 

25 - Responda a questão a partir da charge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tipo de exclusão social que a charge apresenta é provocado: 

(A) - Pela idade avançada. 

(B) - Pela diferença econômica. 

(C) - Pela deficiência física. 

(D) - Pelo desconhecimento tecnológico. 

"Foi ____ mais de um século que, numa reunião de escritores, se propôs a 
maldição do cientista que reduzira o arco-íris ________ simples matéria: era 
uma ameaça ___ poesia." 
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PREFEITURA

CONHECIMENTOS GERAIS 

26 -  Observe o mapa e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minas Gerais é um estado brasileiro. Sendo assim, ele integra um dos cinco 

complexos regionais do país. Portanto, marque a alternativa que indica, 

corretamente, a Região que abriga o estado de Minas Gerais. 

(A) - Sul 

(B) - Centro-Oeste 

(C) - Nordeste 

(D) - Sudeste 
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PREFEITURA

27- Minas Gerais é um estado brasileiro, que faz fronteira com vários estados, 

exceto: 

(A) - Rio de Janeiro 

(B) - São Paulo 

(C) - Tocantins 

(D) - Bahia 

 

28 - Faz-se necessário para uma boa comunicação, EXCETO: 

 

(A) - Observar postura corporal. 

(B) - Não atentar para a gesticulação como forma de complementação da 

linguagem falada. 

(C) - Comunicar não é falar muito, mas sim, falar na ocasião oportuna de maneira 

clara e precisa. 

(D) - Comunicar não é só falar continuamente, mas também ouvir o que os outros 

têm a dizer. 

 

29- Qual o atual regime e sistema político do Brasil? 

 

(A) - Monarquia Absolutista  

(B) - República Presidencialista 

(C) - Monarquia Parlamentarista 

(D) - República Monarquista 
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PREFEITURA

30- Considere as alternativas a seguir e assinale a  que apresenta um país cujo 

território NÃO se localiza  no continente americano. 

 

(A) - Brasil 

(B) - Canadá 

(C) - Estados Unidos 

(D) - Inglaterra 

 

31- Leia a seguinte análise a respeito de um  importante aspecto histórico do Brasil 

e assinale a  alternativa que preenche corretamente a lacuna: 

 

 

 

 

 

 

(A) - Fernando Collor 

(B) - Getúlio Vargas 

(C) - Itamar Franco 

(D) - Luiz Inácio Lula da Silva 

  

"Com o impeachment de Dilma Rousseff, a  história do Brasil passa a ter quatro 
presidentes  da República retirados do cargo por decisão do  Congresso 
Nacional. O caso mais famoso é o de  _____________, que sofreu 
impeachment em 1992.  Bem menos conhecidas são as duas 
primeiras  destituições, ocorridas em 1955, quando a Câmara  dos Deputados e 
o Senado votaram pelo impedimento  dos presidentes Carlos Luz e Café 
Filho”.  (Senado Notícias, 31/08/2016) 
 



 
  

Prefeitura Municipal de Nova Lima - Seleção Pública Simplificada para provimento de vagas de estágio na 
Secretaria Municipal de Nova Lima – Edital 01/2018 

 
 

19 
 

 

PREFEITURA

 

32- Observe a tabela e responda: 

 

 

 

 

 

 

Analisando a tabela, é correto afirmar que:   

 

(A) - Em 1940, a maioria da população mineira se concentrava na zona urbana. 

(B) - Em 1940, a maioria da população brasileira se concentrava na zona urbana. 

(C) - No período de 1940 a 2010, a população mineira permaneceu na zona rural. 

(D) - Em 2010, a população mineira e brasileira tem o seu quantitativo maior na 

zona urbana. 

 

33- Qual é a função da ONU? 

 

(A) - Zelar pela cultura em todas as nações 

(B) - Unir as nações com o objetivo de manter a paz e a segurança mundial 

(C) - Regular o funcionamento do sistema financeiro a nível internacional 

(D) - Gerenciar acordos de comércio entre os países 

 

  

População Urbana e Rural – Brasil e Minas Gerais 1940 e 2010 
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PREFEITURA

34- A ilustração representa a sede do poder 

 

 

 

 

 

 

 

(A) - Judiciário do Estado brasileiro 

(B) - Executivo do Estado brasileiro 

(C) - Legislativo do Estado brasileiro 

(D) - Moderador do Estado brasileiro 

 

35- Leia: 

 

 

 

 

 

Essa descrição corresponde a uma operação criminosa no Brasil. Trata-se da: 

 

(A) - Operação Lava Jato 

(B) - Operação Greenfield 

(C) - Operação Navalha 

(D) - Operação Panatenaico 

 

 

 

 
 “Conjunto de investigações em andamento pela Polícia Federal do Brasil, que 
cumpriu mais de mil mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, de 
prisão preventiva e de condução coercitiva, visando apurar um esquema de 
lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em propina”.  
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PREFEITURA

36-  Quais países sediarão a Copa do Mundo de 2018 e as Olimpíadas de 2020? 

 

(A) - Catar e França 

(B) - Rússia e França 

(C) - Brasil e Estados Unidos 

(D) - Rússia e Japão   

 

37- Quais as respectivas cores da reciclagem do papel, do vidro, do metal e do 

plástico? 

 

(A) - azul, verde, amarelo e vermelho 

(B) - verde, azul, vermelho e amarelo 

(C) - vermelho, amarelo, verde e azul 

(D) - azul, amarelo, verde e vermelho 

 

38- Leia o texto e responda: 

 

 

 

 

Uma estratégia socioespacial que pode contribuir para alterar a lógica de uso da 

água apresentada no texto é a: 

(A) -  ampliação de sistemas de reutilização hídrica. 

(B) -  expansão da irrigação por aspersão das lavouras. 

(C) -  intensificação do controle do desmatamento de florestas. 

(D) -  adoção de técnicas tradicionais de produção. 

  

O uso da água aumenta de acordo com as necessidades da população no 
mundo. Porém, diferentemente do que se possa imaginar, o aumento do 
consumo de água superou em duas vezes o crescimento populacional durante o 
século XX.  
TEIXEIRA, W. et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 2009. 
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PREFEITURA

39 - A violência tem atingido os mais diversos municípios, 

dos mais aos menos populosos. O texto abaixo sinaliza esse aspecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como dois municípios com tamanhos populacionais semelhantes podem ter taxas 

de homicídios tão diferentes? Marque a alternativa que apresenta fatores 

CORRETOS para essa diferença. 

 

(A) - Em São Paulo é permitido o porte de armas pelo cidadão de bem, o que 

comprovadamente intimida a ação dos criminosos. 

(B) - Melhor distribuição de renda e maiores investimentos sociais em saúde, 

educação, lazer e cultura. 

(C) - A ausência de leis específicas sobre homicídios no Estado da Paraíba 

contribui para as altas taxas de homicídio de Santa Rita. 

(D) - A reforma do sistema educacional de Botucatu em 2000, que incluiu técnicas 

de defesa pessoal e artes marciais no currículo básico, preparou melhor a 

população para enfrentar a violência. 

 

 

 

 

O ranking dos municípios mais violentos do Brasil de 2015, divulgado pelo 

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) em 2017, aponta o 

município de Santa Rita como o mais violento da Paraíba e o 22º do país. Com 

uma população de 134.940 habitantes o município registrou 100 homicídios no 

ano de 2015, o que dá uma taxa de 74,1 homicídios por 100 mil habitantes. Na 

outra ponta do estudo, o município de Botucatu foi o segundo menos 

violento de São Paulo e o 6º do país. Com uma população de 139.483 

habitantes, o município registrou 6 homicídios no ano de 2015, o que dá uma 

taxa de 4,3 homicídios por 100 mil habitantes. 
 



 
  

Prefeitura Municipal de Nova Lima - Seleção Pública Simplificada para provimento de vagas de estágio na 
Secretaria Municipal de Nova Lima – Edital 01/2018 

 
 

23 
 

 

PREFEITURA

 

40- 

  

 

 

O que é inventário de um bem cultural? 

(A) - É uma legislação brasileira que inclui formas legais de proteção e prevenção; 

(B) - É uma proteção aplicada pelo Município, pelo estado ou pela Federação; 

(C) - É um instrumento constitucional de valorização e proteção do Patrimônio 

Cultural; 

(D)  - É um processo cultural administrado pelo poder público. 

 

41- 

  

 

 

O mestre a quem foi atribuído a autoria das obras é: 

(A) - Augusto de Lima 

(B) - George Chalmers 

(C) - Aleijadinho 

(D) - Marquês de Sapucaí 

 

  

" Qualquer bem inventariado somente com autorização do órgão responsável pelo 
inventário poderá ser destruído, inutilizado, deteriorado ou alterado, conforme 
previsto em Lei Federal nº 9605/1998."  livreto "Viva o Patrimônio Cultural" de Nova 
Lima 

Os elementos de arte existente na Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar 
tiveram confirmada autoria do mestre, somente em 1950, depois de estudo e 
tombamento realizado pelo DPHAN,dirigido por Rodrigo Melo Franco de 
Andrade. livreto "Viva o Patrimônio Cultural" de Nova Lima 
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42-  De acordo com o livreto "Viva o Patrimônio Cultural" de Nova Lima, são bens 

tombados da cidade, exceto: 

 

(A) - Aqueduto Bicame e Arruamento Zigue-zague grande; 

(B) - Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima e Biblioteca Pública Municipal 

Anésia de Matos Guimarães; 

(C) - Igreja Episcopal Anglicana e Praça Bernadino de Lima; 

(D) - Capela São Sebastião das Águas Claras e casa de Cultura Wilson Chaves. 

 

43-  A imagem abaixo se refere a qual bem tombado de Nova Lima? 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) - Capela de São Sebastião; 

(B) - Casa George Chalmers; 

(C) - Igreja Episcopal Anglicana; 

(D) - Igreja de Nosso Senhor do Bonfim 

 

  



 
  

Prefeitura Municipal de Nova Lima - Seleção Pública Simplificada para provimento de vagas de estágio na 
Secretaria Municipal de Nova Lima – Edital 01/2018 

 
 

25 
 

 

PREFEITURA

44- Os mapas a seguir representam respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) - Nova Lima,Minas Gerais, Brasil; 

(B) - Minas Gerais, Brasil, Nova Lima; 

(C) - Minas Gerais, Brasil, Belo Horizonte; 

(D) - Belo Horizonte, Nova Lima, Minas Gerais. 

 

45-  São componentes do Patrimônio Cultural de Nova Lima, exceto: 

 

(A) - Modos de criar, fazer e viver, obras, objetos e documentos; 

(B) - Edificações e espaços dedicados a manifestações; 

(C) - Todas as alternativas acima; 

(D) - Nenhuma das alternativas acima. 
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46-  O gráfico a seguir representa a quantidade de chuvas em milímetros na cidade 
de Belo Horizonte entre 1960 e 1990. Fonte:www.bancodedados.cptec.inpe.gov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando o gráfico podemos afirmar que: 

(A) - O mês de setembro foi o que teve maior volume de chuva; 

(B) - O mês de dezembro foi o que teve maior volume de chuva; 

(C) - No mês de Janeiro o volume de chuvas excedeu a 300 milímetros; 

(D) - Os meses de Fevereiro e Março tiveram o mesmo volume de chuvas. 

 

47-  A denominação Outubro Rosa é dada a um movimento mundial, que tem como 

objetivo: 

 

(A) - Combater a violência contra a mulher, especialmente o crime feminicídio; 

(B) - Divulgar a importância do combate à discriminação sexual e de gênero 

(C) - Divulgar e ressaltar a necessidade de prevenção e do diagnóstico precoce do 

câncer de mama; 

(D) - Conscientizar a população sobre a população sobre as dificuldades 

enfrentadas pelas pessoas portadoras de deficiência física; 
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PREFEITURA

48- Numere (1) para Patrimônio Material e (2) para Patrimônio Imaterial. 

 

(  ) Nos tocam pelos saberes, habilidades, crenças e práticas culturais. 

(  ) São bens tangíveis de valor arqueológico,paisagístico ou relacionado aos 

povos, às populações. 

(  ) Compõem-se de bens móveis(coleções e acervos) e imóveis(núcleos urbanos, 

sítios arqueológicos, sítios paisagísticos e edificações). 

(   ) São intangíveis e representam conhecimentos, manifestações artísticas e 

religiosas, rituais e festas de uma coletividade, de nossa vida social. 

A sequência numérica que completa corretamente as lacunas é: 

(A) - 1-2-1-2 

(B) - 1-1-2-1 

(C) - 2-2-1-2 

(D) - 2-1-1-2 

 

49- Nova Lima é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, localizado na 

região metropolitana de Belo Horizonte que recebeu vários nomes ao longo de sua 

história. São eles: 

 

(A) - Campos de Congonhas, Congonhas das Minas de Ouro,Congonhas de 

Sabará, Vila Nova de Lima, Nova Lima. 

(B) - Campos de Congonhas, Congonhas das Minas de Ouro, Sabará, vila Nova de 

Lima, Nova Lima. 

(C) - Campos de Congonhas, Congonhas das Minas de Ouro, Congonhas, Vila 

Nova, Nova Lima. 

(D) - Campos de Congonhas, Congonhas das Minas, Congonhas de Sabará, Vila 

Nova de lima, Nova Lima.  
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50- Observe a charge e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que a cena não seja real no futuro, é necessário preocupar com: 

(A) - Relacionamento entre gerações. 

(B) - Desmatamento 

(C) - Inflação 

(D) - Criação de novos museus. 
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GABARITO RASCUNHO 

 

 

 


