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1.(IBGP - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CM PERDIZES)/2019)

Assinale a alternativa que apresenta a palavra escrita de forma INCORRETA no texto.
(A) Especialistas.
(B) Enfermidades.
(C) Pesquiza.
(D) Possível.

2.(IBGP - RECEPCIONISTA (CM PERDIZES)/2019)

Assinale a alternativa que apresenta a palavra escrita de forma INCORRETA na Charge:
(A) Mentila.
(B)Criança.
(C)  Pessoa.
(D) Completou.
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3.(IBGP - CONTADOR (CM DOM VIÇOSO)/2019)

O que é erro?
 
Um modo interessante de romper com o círculo vicioso do preconceito linguístico é reavaliar a noção de erro. Ora, 

em cartazes e placas não aparecerem “erros de português” e, sim “erros” de ortografia. Escrever, digamos, LOGINHA DE 
ARTESANATO onde a lei obriga a escrever LOJINHA em nada vai prejudicar a intenção do autor da placa: informar que 
ali se vende objetos de artesanato.

 
Todo falante nativo de uma língua é um falante plenamente competente dessa língua, capaz de discernir intuitiva-

mente a gramaticalidade ou agramaticalidade de um enunciado, isto é, se um enunciado obedece ou não às regras de 
funcionamento da língua.

 
Ninguém comete erros ao falar da sua própria língua materna, assim como ninguém comete erros ao andar ou ao 

respirar. Só se erra naquilo que é aprendido, naquilo que constitui um saber secundário, obtido por meio de treinamen-
to, prática e memorização: erra-se ao tocar piano, erra-se ao dar um comando ao computador, erra-se ao falar/escre-
ver uma língua estrangeira. A língua materna não é um saber desse tipo: ela é adquirida pela criança desde o útero, é 
absorvida junto com o leite materno. Por isso qualquer criança entre os 3 e 4 anos de idade (se não menos) já domina 
plenamente a gramática de sua língua.

 BAGNO, M. Preconceito linguístico: o que é e como se faz. São Paulo: Edições Loyola, 1999, p. 124.
 
No texto, o autor cita um “erro de ortografia”: “Loginha de Artesanato” no lugar de “Lojinha de Artesanato”.
Assinale a alternativa cuja palavra apresenta o mesmo problema do exemplo dado pelo autor: a letra “g” no lugar 

da letra “j”.
(A) Fugir.
(B) Cônjuge.
(C) Indígena.
(D) Gejuar.

4.(IBGP - MOTORISTA (PREF ANDRELÂNDIA)/2019)
Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que deveria ter sido escrito com X e NÃO com CH:
(A) Charmoso.
(B) Relachamento.
(C)  Chegar.
(D)  Cheio.

5.(IBGP - MOTORISTA (PREF ANDRELÂNDIA)/2019)
Assinale a alternativa em que a palavra deveria ter sido escrita com G e NÃO com J:
(A)Berinjela. 
(B)Vajem.
(C) Cafajeste.
(D)  Jeca.

6.(IBGP - ZELADOR (CM MATOZINHOS)/2018)
Acerca do emprego do “S”, analise as afirmativas a seguir:
 I- Na correlação ortográfica, verbos com “ND” formarão substantivos e adjetivos com “NS”. Exemplo: pretender → 

pretensão.
 II- Na correlação ortográfica, verbo com “PEL” formará substantivos e adjetivos com “PULS”. Exemplo: impelir → 

impulso. 
III- No sufixo erudito “-ense”, formador de adjetivos gentílicos. Exemplo: paraense.
 
Estão CORRETAS as afirmativas:
(A) I e II apenas.
(B)I e III apenas.
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1. (IBGP - 2020 - PREFEITURA DE MÁRIO CAMPOS - MG - AGENTE ADMINISTRATIVO III) Cada pessoa que 
pratica o esporte Alfa também pratica o esporte Beta. Alguns praticantes do esporte Gama, também são praticantes do 
esporte Beta. Maria pratica dois esportes.

Assinale a alternativa que está DE ACORDO com as informações apresentadas.
(A) Se Maria é praticante do esporte Alfa, ela não pratica o esporte Gama.
(B) Se Maria é praticante do esporte Beta, ela não pratica o esporte Gama
(C) Se Maria é praticante do esporte Beta, ela pratica o esporte Alfa.
(D) Todos os praticantes do esporte Beta, praticam no mínimo, dois esportes.

2. (IBGP - 2020 - PREFEITURA DE MÁRIO CAMPOS - MG - AGENTE ADMINISTRATIVO III) Quatro motoristas 
envolvidos em um acidente fazem as seguintes declarações:

→ João: Carlos foi o culpado.
→ Pedro: eu não fui o culpado.
→ Carlos: Paulo foi o culpado.
→ Paulo: Carlos está mentindo.
Sabendo-se que apenas um dos motoristas mente, assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE quem foi 

o culpado pelo acidente.
(A) João
(B) Pedro
(C) Carlos
(D) Paulo

3. (IBGP - 2019 - PREFEITURA DE ANDRELÂNDIA - MG - TÉCNICO DE ENFERMAGEM HOSPITAL) Dada a sequ-
ência de números a seguir, assinale a alternativa que apresenta o sétimo elemento:

(A) 127.
(B) 63.
(C) 126.
(D) 62.

4. (IBGP - 2019 - PREFEITURA DE ANDRELÂNDIA - MG - ENFERMEIRO - PSF) Adriana descobriu que ao decom-
por um número em ordens, cada algarismo que compõe este número, possui na verdade dois valores, o absoluto e o 
relativo. Adriana, montou então, um número com quatro algarismos, no qual o algarismo 7 aparece com o valor relativo 
de 70 e o algarismo 2 aparece com o valor relativo de 200.

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o número que Adriana montou.
(A) 271.
(B) 721.
(C) 1271.
(D) 1721.
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5. (IBGP - 2019 - PREFEITURA DE ANDRELÂNDIA - 
MG - ENFERMEIRO - PSF) Dois colegas se encontraram 
em uma caminhada e marcaram de sair depois que termi-
nassem para conversarem. O primeiro gastou 9 minutos 
para completar um percurso, o segundo gastou 15 minu-
tos. Se os dois marcaram de encontrar no mesmo ponto 
em que se viram a primeira vez, assinale a alternativa que 
apresenta em quantos minutos após o início os dois irão 
se encontrar.

IMPORTANTE: Sabe-se que os dois não pararam até se 
encontrarem novamente.

(A) 45 minutos.
(B) 15 minutos.
(C) 30 minutos.
(D) 18 minutos.

6. (IBGP - 2019 - PREFEITURA DE ANDRELÂNDIA - 
MG - ENFERMEIRO - PSF) Os números 4 2 , 82 e 62 repre-
sentam os tamanhos de três pedaços de tecidos que pre-
cisam ser cortados em tamanhos iguais, sendo que esses 
tamanhos precisam ser os maiores possíveis.

Os três pedaços de tecidos foram medidos em me-
tros. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta 
quantos metros DEVE ter cada pedaço.

(A) 8 metros.
(B) 2 metros.
(C) 4 metros.
(D) 16 metros.

7. (IBGP - 2019 - PREFEITURA DE ANDRELÂNDIA - 
MG - ENFERMEIRO - PSF) João, Renato, Carla e Denise 
são mineiros, todos eles passaram em um Concurso Públi-
co e cada um deles foi mandado para uma cidade diferen-
te, todas em Minas Gerais. Analise as afirmativas a seguir:

João não vai morar em Uberlândia nem em Tapira; Re-
nato não vai morar em Tapira; Denise vai morar em Alme-
nara.

Assinale a alternativa que apresenta o nome de quem 
irá morar em Uberlândia.

(A) João.
(B) Renato.
(C) Carla.
(D) Denise.

8. (IBGP - 2019 - PREFEITURA DE ANDRELÂNDIA - 
MG - AUXILIAR ADMINISTRATIVO) Rita, Carla e Ricar-
do estudam para concursos públicos. Na próxima semana 
irão fazer uma prova no interior de Minas Gerais e resol-
veram fazer uma pesquisa, dentre os moradores da cida-
de. Sabe-se que 35 dos entrevistados irão fazer a prova 
nos dois turnos, 87 não irão fazer a prova, 103 vão fazer 
somente no turno da manhã. Se no total foram 315 en-
trevistados, assinale a alternativa que apresenta CORRE-
TAMENTE quantas pessoas vão fazer a prova somente no 
turno da tarde.

(A) 77.
(B) 90.
(C) 103.
(D) 80.

9. (IBGP - 2019 - PREFEITURA DE ANDRELÂNDIA 
- MG - ASSISTENTE SOCIAL) Rômulo está ensinando a 
filha sobre os números primos e a menina perguntou ao 
pai qual seria a soma entre os números primos compreen-
didos de 1 a 15.

Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE 
ao questionamento da filha de Rômulo.

(A) 42 que não é número primo.
(B) 41 que também é um número primo.
(C) 41 que não é número primo.
(D) 42 que também é número primo.

10. (IBGP - 2019 - PREFEITURA DE ANDRELÂNDIA 
- MG - ASSISTENTE SOCIAL) O professor de matemática 
perguntou na sala de aula o valor absoluto do algarismo 9 
no número 987.608.765 e ninguém soube responder. Sen-
do assim, assinale a resposta para a pergunta feita pelo 
professor.

(A) 9.
(B) 900.
(C) 9.000.
(D) 9.000.000.

11. (IBGP - 2019 - PREFEITURA DE ANDRELÂNDIA - 
MG - ASSISTENTE SOCIAL) Um marceneiro precisa cortar 
três madeiras em tamanhos iguais, ele precisa que esses 
tamanhos sejam os maiores possíveis. O primeiro pedaço 
possui 15 metros, o segundo 9 metros e o terceiro 6 me-
tros.

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE 
o tamanho que essas madeiras deverão ser cortadas.

(A) 2 metros.
(B) 4 metros.
(C) 5 metros.
(D) 3 metros.
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1. (IBGP - 2020 - PREFEITURA DE MÁRIO CAMPOS - 
MG - AGENTE ADMINISTRATIVO III)

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE 
o tipo de navegação que permite navegar sem deixar ves-
tígios, no Internet Explorer.

(A) Navegação PrivateOn
(B) Navegação InPrivate
(C) Navegação SecurityOn.
(D) Navegação InSecurity.

2. (IBGP - 2020 - PREFEITURA DE MÁRIO CAMPOS - 
MG - AGENTE ADMINISTRATIVO III)

Com relação ao Pop-up, analise as afirmativas a seguir:
I- Um menu pop-up, ou menu de contexto é um tipo 

de menu que surge na tela, saltando acima da área de tra-
balho ou janelas do computador, ou de apps de celulares.

II- Pop ups de Scroll são aqueles que aparecem depois 
de um tempo de navegação do usuário no site ou página.

III - Malware utilizam pop-ups para direcionar o usuá-
rio para páginas não solicitadas, ou oferecer instalação de 
software de segurança que supostamente poderia elimi-
nar ameaças.

Estão CORRETAS as afirmativas:
(A) I e II apenas.
(B) I e III apenas.
(C) II e III apenas.
(D) I, II e III.

3. (IBGP - 2020 - PREFEITURA DE MÁRIO CAMPOS - 
MG - AGENTE ADMINISTRATIVO III)

Com relação a navegação da internet o termo “RE-
LOAD” significa:

(A) Baixar o conteúdo de uma página da web
(B) Recarregar uma página da web.
(C) Enviar arquivos pela rede
(D) Configurar o navegador de internet

4. (IBGP - 2020 - PREFEITURA DE MÁRIO CAMPOS - 
MG - AGENTE ADMINISTRATIVO III)

Definição: é um tipo de malware que tenta se escon-
der enquanto registra secretamente informações e ras-
treia suas atividades online em seus computadores ou 
dispositivos móveis. Ele pode monitorar e copiar tudo que 
você digita, carrega, baixa e armazena.

A definição SE REFERE a um:
(A) Freeware.
(B) Shareware
(C) Spyware
(D) Spam

5. (IBGP - 2020 - PREFEITURA DE MÁRIO CAMPOS - 
MG - AGENTE ADMINISTRATIVO III)

Assinale a alternativa que apresenta a opção utilizada, 
no MS Excel 2010, para tornar todo o conteúdo visível em 
uma célula, exibindo-o em várias linhas

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

6. (IBGP - 2019 - PREFEITURA DE ANDRELÂNDIA - 
MG - TÉCNICO DE ENFERMAGEM HOSPITAL)

Ransomware é um tipo de código malicioso que torna 
inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, 
geralmente usando criptografia, e que exige pagamento 
de resgate (ransom) para restabelecer o acesso ao usuário.

Existem dois tipos de ransomware são eles:
(A) Locker e Crypto.
(B) Other e Crypto.
(C) Locker e Logger.
(D) Other e Logger.

7. (IBGP - 2019 - PREFEITURA DE ANDRELÂNDIA - 
MG - TÉCNICO DE ENFERMAGEM HOSPITAL)

No MS-Excel ao digitar na célula B5 a fórmula 
=SE(B10>=90;B10*10;B10*100) e apertar ENTER, o resul-
tado gerado será de:

Dado: O valor da célula B10 é 92.
(A) 920.
(B) 900.
(C) 9200
(D) 9000.

8. (IBGP - 2019 - PREFEITURA DE ANDRELÂNDIA - 
MG - TÉCNICO DE ENFERMAGEM HOSPITAL)

O usuário do MS-Word 2010 pode misturar e combinar 
elementos do tema para criar uma aparência personalizada. 
Para isso ele seleciona cores, fontes e efeitos de formatação 
de tema separados nas respectivas galerias na guia:

(A) Design, no grupo estilos.
(B) Página inicial, no grupo estilos.
(C) Layout da página, no grupo temas.
(D) Exibir, no grupo temas
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9. (IBGP - 2019 - PREFEITURA DE ANDRELÂNDIA - 
MG - TÉCNICO DE ENFERMAGEM HOSPITAL)

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE 
o protocolo de rede usado por hospedeiros e roteadores 
para comunicar informações de camada de rede entre si.

(A) DHCP.
(B) TCP.
(C) SSH.
(D) ICMP.

10. (IBGP - 2019 - PREFEITURA DE ANDRELÂNDIA - 
MG - TÉCNICO DE ENFERMAGEM HOSPITAL)

Quando um usuário acessa o endereço eletrônico do 
site http://www.andrelandia.mg.gov.br, o item represen-
tado pela sequência de caracteres ‘http’ significa:

(A) O domínio do site.
(B) O tipo de registro de endereço.
(C) O protocolo de transferência.
(D) O tipo de instituição responsável pelo domínio.

11. (IBGP - 2019 - PREFEITURA DE ANDRELÂNDIA - 
MG - ENFERMEIRO - PSF)

A memória cache é um tipo de memória que trabalha 
em conjunto com o(a):

(A) Monitor.
(B) Teclado.
(C) Placa de vídeo.
(D) Processador.

12. (IBGP - 2019 - PREFEITURA DE ANDRELÂNDIA - 
MG - ENFERMEIRO - PSF)

Em relação ao correio eletrônico, analise as afirmati-
vas a seguir:

I- O correio eletrônico é um dos serviços mais antigos 
e utilizados da internet.

II- Além de enviar suas mensagens em segundos ao 
destinatário (que pode estar no edifício vizinho ou do ou-
tro lado do planeta), ele também permite o envio de ar-
quivos de sons, imagens, vídeo e até programas.

III- O destinatário não precisa estar conectado à inter-
net no momento em que a mensagem chega. O texto fica 
armazenado em uma espécie de caixa postal eletrônica 
até que o usuário entre de novo na rede.

Estão CORRETAS as afirmativas.
(A) I e II apenas.
(B) II e III apenas.
(C) I e III apenas.
(D) I, II e III.

13. (IBGP - 2019 - PREFEITURA DE ANDRELÂNDIA - 
MG - ENFERMEIRO - PSF)

No MS-Excel (2010) para aplicar o contorno às células 
selecionadas deve-se pressionar as teclas:

(A) Ctrl+Page Up
(B) Ctrl+Shift+&
(C) Ctrl+;
(D) Ctrl+Shift+^

14. (IBGP - 2019 - PREFEITURA DE ANDRELÂNDIA - 
MG - ENFERMEIRO - PSF)

No MS-Excel (2010) usa-se esta função para retornar 
um valor ou a referência a um valor de dentro de uma ta-
bela ou intervalo:

(A) Função PROCV.
(B) Função CORRESP.
(C) Função ÍNDICE.
(D) Função SE.

15. (IBGP - 2019 - PREFEITURA DE ANDRELÂNDIA - 
MG - ENFERMEIRO - PSF)

O teclado periférico, em que se encontram os princi-
pais comandos pelos quais se operam um computador, 
está dividido em quatro partes, são elas:

I- TECLADO ALFANUMÉRICO: com letras e números; 
como em uma máquina de escrever. 

II- TECLADO NUMÉRICO: como em uma calculadora. 
III- TECLADO DE CONTROLE: cujas teclas (F1, Home, 

Alt e Shift, por exemplo) usadas isoladamente ou em con-
junto com outras executam funções específicas. 

IV- TECLADO DE DIREÇÃO: cujas teclas possuem setas 
indicando o sentido de direção do cursor.

Estão CORRETOS os itens:
(A) I, II e III apenas.
(B) II, III e IV apenas.
(C) I, III e IV apenas.
(D) I, II, III e IV.

16. (IBGP - 2019 - PREFEITURA DE ANDRELÂNDIA - 
MG - AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

Ransomware é um tipo de código malicioso que torna 
inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, 
geralmente usando criptografia, e que exige pagamento 
de resgate (ransom) para restabelecer o acesso ao usuário.

Existem dois tipos de ransomware são eles:
(A) Locker e Crypto.
(B) Other e Crypto.
(C) Locker e Logger.
(D) Other e Logger.
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1.(IBGP - ASSISTENTE EM CONTABILIDADE (CM 
PERDIZES)/2019 (E MAIS 3 CONCURSOS)  

De acordo com a Constituição da República Federativa 
do Brasil, de 1988, são Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si:

(A) O da Câmara Municipal e da Prefeitura.
(B) O de Polícia e o de Liberdade.
(C) O Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
(D) O do Ministério Público e os dos políticos.

2.(IBGP - ASSISTENTE EM CONTABILIDADE (CM 
PERDIZES)/2019 (E MAIS 3 CONCURSOS)

São fundamentos da República Federativa do Brasil, de 
acordo com o artigo 1ª da Constituição da República Fede-
rativa do Brasil, de 1988:

I- Solução pacífica dos conflitos.
II- A dignidade da pessoa humana.
III- Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
IV- O pluralismo político.

Estão CORRETOS os fundamentos previstos em:
(A)  I, II e III apenas.
(B) II, III e IV apenas.
(C) I, II e IV apenas.
(D) I, II, III e IV.

3. (IBGP - GUARDA MUNICIPAL (PREF JACUTIN-
GA)/2019)

De acordo com a Constituição da República de 1988, 
a República Federativa do Brasil, formada pela união in-
dissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Fede-
ral, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos a:

(A) Soberania.
(B) Prevalência dos direitos humanos.
(C) Garantia do desenvolvimento nacional.
(D) Igualdade entre os Estados.

4.(IBGP - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE PRO-
CURADORIA (PREF SANTA LUZIA)/2018 (E MAIS 7 
CONCURSOS)  

O artigo 1º da Constituição Federal do Brasil estabele-
ce como fundamento para a República Federativa do Bra-
sil:

(A) A prevalência dos direitos humanos.
(B) A autodeterminação dos povos.
(C) A igualdade entre os Estados.
(D)  O pluralismo político.

5.(IBGP - TÉCNICO (CISSUL)/SEGURANÇA DO TRA-
BALHO/2016)  

De acordo com a Constituição da República Federativa 
do Brasil, 1988, art.1, a República Federativa do Brasil é 
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamento, EXCETO:

(A) A soberania.
(B) A cidadania e a dignidade da pessoa humana.
(C)  Os valores pessoais e sociais do trabalho e da livre 
iniciativa.
(D) O pluralismo político.

6.(IBGP - GUARDA MUNICIPAL (PREF UBERABA)/
II/2019)  

De acordo com a Constituição Federal de 1988, são di-
reitos do cidadão, EXCETO:

(A) Não ser processado nem sentenciado senão pela 
autoridade competente.
(B) Não ser privado da liberdade ou de seus bens sem 
o devido processo legal.
(C) Não ser considerado culpado até o trânsito em jul-
gado de sentença penal condenatória.
(D) Não ser preso em razão de questões relativas ao 
direito civil, tais como inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia ou a do deposi-
tário infiel.

7.(IBGP - GUARDA MUNICIPAL (PREF UBERABA)/
II/2019) 

De acordo com os direitos e as garantias fundamentais 
expressos na Constituição da República de 1998, é  COR-
RETO afirmar que:

(A) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por danos material, moral 
ou à imagem.
(B) O agente poderá ser privado de direitos por motivo 
de crença religiosa ou de convicção filosófica ou polí-
tica que as invocar para eximir-se de obrigação legal a 
todos imposta, ainda que cumpra prestação alternati-
va, fixada em lei.
(C) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, 
em locais abertos ao público, mediante autorização, 
desde que não frustrem outra reunião anteriormente 
convocada para o mesmo local, sendo exigido, dentre 
outros requisitos, prévio aviso à autoridade compe-
tente.
(D) É garantido o direito de propriedade somente as 
médias e grandes propriedades.
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8.(IBGP - GUARDA MUNICIPAL (PREF UBERABA)/
II/2019) 

De acordo com a Constituição da República de 1988, é 
CORRETO afirmar que:

(A)  É assegurado a todos o acesso à informação, inde-
pendentemente de preservar o sigilo da fonte, mesmo 
que para assegurar o exercício profissional.
(B)  É plena a liberdade de associação para fins lícitos, 
inclusive a de caráter paramilitar.
(C)  Independentemente de iminente perigo público, 
a autoridade competente poderá usar de propriedade 
particular, assegurada ao proprietário indenização an-
terior ou ulterior, se houver dano.
(D)  O civilmente identificado não será submetido a 
identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas 
em lei.

9.(IBGP - FISCAL MUNICIPAL (PREF ANDRELÂN-
DIA)/2019)  

De acordo com a Constituição Federal de 1988, assina-
le a alternativa CORRETA:

(A) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação 
judicial.
(B) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação 
judicial e por conveniência de fiscais dos Municípios, 
Estados ou da União.
(C) A casa é asilo inviolável do indivíduo, podendo nela 
penetrar somente com o consentimento do morador, 
ainda que esteja ocorrendo flagrante delito ou desas-
tre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por de-
terminação judicial.
 (D) É violável o sigilo da correspondência e das co-
municações telegráficas, de dados e das comunicações 
telefônicas.

10.(IBGP - TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PBH ATI-
VOS)/ADMINISTRATIVO/2018 ) 

Segundo o art. 5º da Constituição da República Federa-
tiva do Brasil de 1988: Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei-
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade.

 
Assinale a alternativa que constitui em direitos indivi-

duais e/ou coletivos assegurados pela CF/88.
(A) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa, inclusive em virtude de lei.
(B) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais que 
a lei estabelecer.
(C)  É livre a expressão da atividade intelectual, artísti-
ca, científica e de comunicação, salvo em caso de cen-
sura ou licença.
(D) O Estado promoverá, independentemente da for-
ma da lei, a defesa do consumidor.

11.(IBGP - ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
(PREF ITABIRA)/2018) (E MAIS 1 CONCURSO)  

De acordo com a Constituição Federal, todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igual-
dade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

 
I- É livre a expressão da atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, independentemente de cen-
sura ou licença. 

II- É violável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado o recluso exercício dos cultos religiosos 
e garantida. 

III- É livre a manifestação do pensamento, sendo veda-
do o anonimato.

 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s):
(A) I apenas.
(B) I e II apenas.
(C) II e III apenas.
(D)  I e III apenas.

12.(IBGP - ENTREVISTADOR DIGITADOR (PREF ITA-
BIRA)/2018 ) 

De acordo com a Constituição Brasileira, não haverá 
penas, EXCETO:

(A)  De morte em qualquer circunstância.
(B) De caráter perpétuo.
(C) De trabalhos forçados.
(D) De banimento.
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1. (IBGP - ANALISTA (PBH ATIVOS)/ADMINISTRATI-
VO E FINANCEIRO/2018) Sobre os princípios da Adminis-
tração Pública, contidos no Artigo 37 da Constituição da 
República Federativa, é CORRETO afirmar que:

(A) O princípio da Legalidade afirma a necessidade da 
anterioridade da Norma sobre qualquer ato adminis-
trativo.
(B) O princípio da Moralidade, regulado pela lei da 
“Ficha Limpa”, estabelece pré-requisitos morais para 
ocupação de cargo público.
(C) O princípio da Impessoalidade afirma que parentes 
até segundo grau não podem prestar concurso sob a 
coordenação do consanguíneo.
(D) O princípio da Publicidade preconiza que toda ação 
governamental deve ser objeto de cobertura midiática 
para demonstrar resultados efetivos.

2. (IBGP - 2018 - ADVOGADO) Os princípios da admi-
nistração pública expressamente dispostos na CF são de 
observância obrigatória para:

(A) Os órgãos da administração direta de todos os po-
deres e de todas as esferas de governo.
(B) Os órgãos e as entidades da administração direta e 
indireta do poder executivo, apenas, de todas as esfe-
ras de governo.
(C) Os órgãos e as entidades das administrações direta 
e indireta, do poder executivo federal.
(D) A todos os órgãos e entidades das administrações 
direta e indireta, de todos os poderes e de todas as 
esferas de governo.

3. (IBGP - 2015 - AUDITOR) Maria foi surpreendida 
com uma autuação de trânsito em sua residência, por ter 
avançado o sinal vermelho em veículo já transferido, in-
clusive, nos registros do órgão público competente, a ter-
ceiro. Muito irritada com tal fato, Maria te procura para 
auxiliá-la com caso e alguns esclarecimentos.

Assinale a alternativa que apresenta o esclarecimento 
MAIS adequado, no que se refere às características do ato 
praticado pela administração e providências a serem ado-
tadas por Maria:

(A) Em razão da imperatividade dos atos administra-
tivos, a Administração pode impor obrigações sem a 
concordância do indivíduo e, assim, não há nada que 
possa ser feito por Maria para evitar o ônus imputado 
a ela, devendo efetuar o pagamento da multa e supor-
tar os acréscimos dos pontos referentes à infração em 
sua habilitação.
(B) Embora o ato administrativo goze de presunção de 
legitimidade, essa presunção é relativa, admitindo pro-
va em contrário, razão pela qual Maria deve procurar 
de imediato, a Administração Pública, para comprovar, 
documentalmente, a transferência do veículo a tercei-
ro em data anterior à data da infração, livrando-se de 
qualquer ônus a ela imposto.
(C) Em razão da autoexecutoriedade inerente ao ato 
administrativo, a Administração Pública decide e exe-
cuta diretamente as suas decisões, sem a necessidade 
de ordem judicial, restando a Maria, portanto, efetuar 
o pagamento da multa, para evitar maiores encargos 
financeiros, e posteriormente, recorrer à Administra-
ção Pública, para discutir o fato.
(D) O ato administrativo goza de presunção de legiti-
midade absoluta, imperatividade e autoexecutorie-
dade, estando o poder público autorizado a exigir o 
pagamento do valor da multa ao indivíduo cadastrado 
como proprietário do veículo, a quem incumbe o de-
ver de informar a transferência do veículo à terceiro, 
devendo Maria, assim, suportar todos os encargos im-
putados a ela.

4. (IBGP - 2016 - ADVOGADO) Quando o advento de 
uma legislação nova altera situação anteriormente con-
sentida e formalizada pela prática de um ato administra-
tivo, impedindo a permanência desse ato exarado pelo 
poder público, ocorre a chamada:

(A) Revogação do ato administrativo.
(B) Anulação do ato administrativo.
(C) Cassação do ato administrativo.
(D) Caducidade do ato administrativo.
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5. (IBGP - 2016 - AUDITOR) João, servidor público que 
trabalha na portaria do edifício sede de órgão do executi-
vo municipal, recebe ordem de seu superior para identifi-
car todos indivíduos, e registrar sua respectiva entrada e 
saída do prédio.

Na situação narrada, o superior de João pratica o refe-
rido ato no exercício do poder:

(A) Hierárquico.
(B) Disciplinar.
(C) Regulamentar.
(D) Normativo.

6. (IBGP - 2018 - TESOUREIRO) Os poderes adminis-
trativos são inerentes à administração pública e possuem 
caráter instrumental, são instrumentos de trabalho essen-
ciais para que a administração possa desempenhar as suas 
funções atendendo o interesse público. Os poderes são 
verdadeiros poderes-deveres, pois a administração não 
apenas pode, como tem a obrigação de exercê-los.

Em relação a classificação dos poderes, relacione a CO-
LUNA I com a COLUNA II:

COLUNA I
 
1- Poder Vinculado.
2- Poder Discricionário.
3- Poder Hierárquico.
4- Poder Disciplinar.
5- Poder Regulamentar.
6- Poder de Polícia.
 
COLUNA II
(  ) É aquele pelo qual a administração distribui e esca-

lona as funções de seus órgãos, ordena e revê a atuação de 
seus agentes, estabelece a relação de subordinação entre 
os servidores públicos de seu quadro de pessoal. No seu 
exercício dão-se ordens, fiscaliza-se, delega-se e avoca-se.

(  ) É aquele através do qual a lei permite a administra-
ção pública aplicar penalidades às infrações funcionais de 
seus servidores e demais pessoas ligadas à disciplina dos 
órgãos e serviços da administração.

(  ) É aquele pelo qual a administração pública de modo 
explícito ou implícito, pratica atos administrativos com li-
berdade de escolha de sua conveniência, oportunidade e 
conteúdo.

(  ) É a atividade da administração pública que, limitan-
do e disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a 
prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse 
público.

(  ) É o poder que tem a administração pública de pra-
ticar certos atos “sem qualquer margem de liberdade”. A 
lei encarrega-se de prescrever, com detalhes, se, quando 
e como a administração deve agir, determinando os ele-
mentos e requisitos necessários.

(  ) É aquele inerente aos chefes dos poderes execu-
tivos (presidente, governadores e prefeitos) para expedir 
decretos e regulamentos, para complementar e explicitar 
(detalhar) a lei visando sua fiel execução.

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência COR-

RETA:
(A) 3 4 2 6 1 5.
(B) 3 2 4 6 1 5.
(C) 5 2 4 6 1 3.
(D) 6 2 4 3 1 5.

7. (IBGP - 2019 - Auxiliar (Pref Andrelândia)/Admi-
nistrativo I) As funções públicas são fundamentais para a 
existência do próprio Estado, e são distintas dos serviços 
públicos que o próprio Estado presta à sociedade, uma vez 
que esses (os serviços públicos) apesar de imprescindíveis 
à população, podem ser prestados de forma indireta.

 São funções públicas que caracterizam atividades pró-
prias e exclusivas do Estado, EXCETO:

(A) Administrativa e financeira.
(B) Legislativa e judiciária.
(C) Policial e de defesa.
(D) Fiscal e tributária.

8. (IBGP - 2018 - TESOUREIRO) O tema administração 
pública têm se tornado cada dia mais popular entre os bra-
sileiros. A crise fiscal e o déficit das contas públicas têm 
suscitado debates em torno do custo da máquina pública 
e seu papel para a sociedade.

A administração pública pode ser direta ou indireta, 
com base nisso assinale a alternativa CORRETA:

(A) Os ministérios são exemplos de administração pú-
blica indireta, assim como suas secretarias, coordena-
dorias e departamentos.
(B) A administração indireta recebe recursos financei-
ros de uma conta única e todas suas despesas admi-
nistrativas e seus investimentos são mantidos com o 
repasse de dinheiro público proveniente de tributos 
recolhidos pela União.
(C) A administração pública direta, é composta por en-
tidades que, por meio de descentralização de compe-
tências do governo, foram criadas para desempenhar 
papéis nos mais variados setores da sociedade e pres-
tar serviços à população.
(D) A administração pública direta é composta de ór-
gãos que estão diretamente ligados ao chefe do poder 
executivo, no caso do Governo Federal, ao Presidente 
da República.



DIREITOS HUMANOS

1

DIREITOS HUMANOS

1. (IBGP - 2019 -  GUARDA MUNICIPAL) No que tange 
ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, assi-
nale a alternativa INCORRETA:

(A) Toda pessoa terá direito à liberdade de pensamen-
to, de consciência e de religião. Esse direito implica-
rá liberdade de ter ou adotar uma religião ou uma 
crença de sua escolha e liberdade de professar sua 
religião ou crença, individual ou coletivamente, tanto 
pública como privadamente, por meio do culto, da 
celebração de ritos, de práticas e do ensino.
(B) Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; 
esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber 
e difundir informações e ideias de qualquer natureza, 
independentemente de considerações de fronteiras, 
verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou 
artística, ou por qualquer outro meio de sua escolha.
(C) O direito de reunião pacífica será reconhecido. O 
exercício desse direito estará sujeito apenas às restri-
ções previstas em lei e que se façam necessárias, em 
uma sociedade democrática, no interesse da segu-
rança nacional, da segurança ou da ordem pública, 
ou para proteger a saúde ou a moral pública ou os 
direitos e as liberdades das demais pessoas.
(D) Ninguém poderá ser condenado por atos e 
omissões que não constituam delito de acordo com 
o direito nacional ou internacional, no momento em 
que foram cometidos, devendo ser aplicada a pena 
vigente no momento da ocorrência do delito, inde-
pendentemente de qualquer modificação posterior 
na legislação.

2. (IBGP - 2019 -  GUARDA MUNICIPAL) Assinale a al-
ternativa que NÃO apresenta características dos Direitos 
Humanos:

(A) Relatividade, indivisibilidade e historicidade.
(B) Irrenunciabilidade, prescritibilidade e universalida-
de.
(C) Interdependência, cumulatividade e essencialida-
de.
(D) Inexauribilidade, inalienabilidade e limitabilidade.

3. (IBGP - 2019 -  GUARDA MUNICIPAL) De acordo com 
a Convenção Americana de Direitos Humanos (“Pacto de 
San José da Costa Rica”), e CORRETO afirmar que:

(A) Em alguns casos é permitida a pena de morte ser 
aplicada a delitos políticos e & delitos comuns, desde 
que conexos com delitos políticos.
(B) Toda pessoa tem direito a que se respeite sua 
integridade física, psíquica e moral.
(C) As torturas e as penas cruéis, podem ser liberadas 
por autoridades judiciárias.

(D) Os processados não precisam ficar separados dos 
condenados, mas devem ser submetidos a tratamen-
to adequado à sua condição de pessoas não condena-
das.

4. (IBGP - 2018 - ENGENHEIRO) Convenções da Or-
ganização Internacional do Trabalho (OIT) são tratados 
multilaterais abertos, de caráter normativo, que podem 
ser ratificadas sem limitação de prazo por qualquer dos 
Estados-Membros, sendo que após a ratificação, o Esta-
do-Membro deve promulgar o tratado, e adotar medidas 
legais ou outras que assegurem a aplicação da convenção 
em prazos determinados, incluindo o estabelecimento de 
sanções apropriadas, mantendo serviços de inspeção que 
zelem por seu cumprimento. Em geral, é prevista consulta 
prévia às entidades mais representativas de empregado-
res e trabalhadores.

 De acordo com a publicação Convenções da Organiza-
ção Internacional do Trabalho (2002), assinale a alternati-
va que apresenta o PRAZO de validade de cada ratificação.

(A) 20 anos.
(B) 15 anos.
(C) 12 anos.
(D) 10 anos.

5. (IBGP - 2019 -  GUARDA MUNICIPAL) Acerca do Es-
tatuto do Idoso, assinale a alternativa INCORRETA:

(A) Aos maiores de 60 anos fica assegurada a gratui-
dade dos transportes coletivos públicos urbanos e 
semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e espe-
ciais, quando prestados paralelamente aos serviços 
regulares, bastando, para tanto, apresentar qualquer 
documento pessoal que faça prova de sua idade.
(B) Nos veículos de transporte coletivo públicos urba-
nos e semiurbanos serão reservados 10% dos assen-
tos para os idosos, devidamente identificados com a 
placa de reservado preferencialmente para idosos.
(C) No sistema de transporte coletivo interestadu-
al, observar-se-á a reserva de 2 vagas gratuitas por 
veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 
salários-mínimos, bem como desconto de 50%, no 
mínimo, no valor das passagens, para os idosos que 
excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou 
inferior a 2 salários-mínimos.
(D) É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos 
da lei local, de 5% das vagas nos estacionamentos pú-
blicos e privados, as quais deverão ser posicionadas 
de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso.
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