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CARGO: EDUCADOR FÍSICO

TEXTO:      O homem que espalhou o deserto

Quando menino, costumava apanhar a tesoura da mãe e ia para o quintal, cortando folhas das árvores. Havia mangueiras, 
abacateiros, ameixeiras, pessegueiros e até mesmo jabuticabeiras. Um quintal enorme, que parecia uma chácara e onde o 
menino passava o dia cortando folhas. A mãe gostava, assim ele não ia para a rua, não andava em más companhias. E sempre 
que o menino apanhava o seu caminhão de madeira (naquele tempo, ainda não havia os caminhões de plástico, felizmente) e 
cruzava o portão, a mãe corria com a tesoura: tome, filhinho, venha brincar com as suas folhas. Ele voltava e cortava. As 
árvores levavam vantagem, porque eram imensas e o menino pequeno. O seu trabalho rendia pouco, apesar do dia-a-dia, 
constante, de manhã à noite. 

Mas o menino cresceu, ganhou tesouras maiores. Parecia determinado, à medida que o tempo passava, a acabar com as 
folhas todas. Dominado por uma estranha impulsão, ele não queria ir à escola, não queria ir ao cinema, não tinha namoradas ou 
amigos. Apenas tesouras, das mais diversas qualidades e tipos. Dormia com elas no quarto. À noite, com uma pedra de amolar, 
afiava bem os cortes, preparando-as para as tarefas do dia seguinte. Às vezes, deixava aberta a janela, para que o luar brilhasse
nas tesouras polidas. 

A mãe, muito contente, apesar de o filho detestar a escola e ir mal nas letras. Todavia, era um menino comportado, não 
saía de casa, não andava em más companhias, não se embriagava aos sábados como os outros meninos do quarteirão, não 
freqüentava ruas suspeitas onde mulheres pintadas exageradamente se postavam às janelas, chamando os incautos. Seu único 
prazer eram as tesouras e o corte das folhas. 

Só que, agora, ele era maior e as árvores começaram a perder. Ele demorou apenas uma semana para limpar a 
jabuticabeira. Quinze dias para a mangueira menor e vinte e cinco para a maior. Quarenta dias para o abacateiro que era 
imenso, tinha mais de cinqüenta anos. E seis meses depois, quando concluiu, já a jabuticabeira tinha novas folhas e ele precisou
recomeçar. 

Certa noite, regressando do quintal agora silencioso, porque o desbastamento das árvores tinha afugentado pássaros e 
destruído ninhos, ele concluiu que de nada adiantaria podar as folhas. Elas se recomporiam sempre. É uma capacidade da 
natureza, morrer e reviver. Como o seu cérebro era diminuto, ele demorou meses para encontrar a solução: um machado. 

Numa terça-feira, bem cedo, que não era de perder tempo, começou a derrubada do abacateiro. Levou dez dias, porque 
não estava habituado a manejar machados, as mãos calejaram, sangraram. Adquirida a prática, limpou o quintal e descansou 
aliviado. 

Mas insatisfeito, porque agora passava os dias a olhar aquela desolação, ele saiu de machado em punho, para os arredores 
da cidade. Onde encontrava árvore, capões, matos atacava, limpava, deixava os montes de lenhas arrumadinhos para quem 
quisesse se servir. Os donos dos terrenos não se importavam, estavam em vias de vendê-los para fábricas ou imobiliárias e 
precisavam de tudo limpo mesmo. 

E o homem do machado descobriu que podia ganhar a vida com o seu instrumento. Onde quer que precisassem derrubar 
árvores, ele era chamado. Não parava. Contratou uma secretária para organizar uma agenda. Depois, auxiliares. Montou uma 
companhia, construiu edifícios para guardar machados, abrigar seus operários devastadores. Importou tratores e máquinas 
especializadas do estrangeiro. Mandou assistentes fazerem cursos nos Estados Unidos e Europa. Eles voltaram peritos de 
primeira linha. E trabalhavam, derrubavam. Foram do sul ao norte, não deixando nada em pé. Onde quer que houvesse uma 
folha verde, lá estava uma tesoura, um machado, um aparelho eletrônico para arrasar. 

E enquanto ele ficava milionário, o país se transformava num deserto, terra calcinada. E então, o governo, para remediar, 
mandou buscar em Israel técnicos especializados em tornar férteis as terras do deserto. E os homens mandaram plantar árvores. 
E enquanto as árvores eram plantadas, o homem do machado ensinava ao filho a sua profissão. 
            (BRANDÃO, Ignácio de Loyola. O homem que espalhou o deserto. In: Cadeiras proibidas. 2.ed. Rio de Janeiro, Codecri, 1979.p.78-80)
01) No primeiro parágrafo o autor procura demonstrar que: 

A) A mãe do menino detestava árvores. 
B) A mãe se preocupava em ter o filho junto de si. 
C) A mãe se preocupava com o ambientalismo. 
D) O menino não era impotente para acabar com as árvores. 
E) O menino fazia caminhões de madeira para brincar. 

02) De acordo com o segundo parágrafo do texto, entende-se: 
A) A obstinação do menino em ir à escola, em detrimento do ofício de cortar folhas. 
B) A má qualidade das tesouras. 
C) Que o menino alheiara-se de quase tudo movido por aquela obsessão. 
D) A obsessão constante do menino pelo brilho das tesouras. 
E) Que o menino se irritava com tesouras cegas. 

03) No texto, haverá alteração de sentido, caso se substitua: 
A) determinado (2º§) por decidido    D) devastadores (8º§) por taladores 
B) impulsão (2º§) por incitação    E) calcinada (9º§) por estorricada 
C) incautos (3º§) por ímpios 

04) O terceiro parágrafo demonstra que: 
A) O menino foi muito bem educado pela mãe. 
B) A mãe fazia tudo para afastar o menino das atrações do sexo feminino. 
C) Somente as mulheres vulgares se postam às janelas. 
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D) A mãe acreditava que a educação dada garantia a segurança do filho. 
E) Um trauma escolar desenvolveu no menino atitudes anti-ecológicas. 

05) Assinale a alternativa abaixo cujo sentido seja inverso ao da frase: “O seu trabalho rendia pouco...” 
A) Seu trabalho não satisfazia aos seus objetivos. 
B) Seu trabalho era estéril. 
C) Sua atividade tornara-se improfícua. 
D) Seu trabalho era gratificante. 
E) Seu trabalho tornara-se frustrante. 

06) “... ele concluiu que de nada adiantaria podar as folhas” (5º§) Essa frase do texto evidencia que, EXCETO: 
A) As plantas têm capacidade de regeneração. 
B) O menino, agora maior, permanecia com o desejo de cortar as plantas. 
C) Já se insinuava no menino um arrependimento progressivo. 
D) Já se insinuava no menino a troca da tesoura por outro instrumento. 
E) A tesoura já não atendia mais aos seus desejos. 

07) “Quando menino, costumava apanhar a tesoura da mãe...” Essa oração inicial do texto tem valor: 
A) Concessivo.      D) Causal. 
B) Temporal.      E) Consecutivo. 
C) Conclusivo. 

08) Os parágrafos 8 e 9 podem ser entendidos como, EXCETO: 
A) Uma apologia ao desmatamento. 
B) Uma constatação do desmatamento progressivo no país. 
C) A aliança da tecnologia com o desmatamento. 
D) A insistência do desmatamento frente a políticas débeis de reflorestamento. 
E) A necessidade de uma conscientização ecológica nacional. 

09) O tom predominante do texto é de: 
A) Perplexidade.  B) Crítica.  C) Humor.  D) Decepção.  E) Determinismo. 

10) Antítese é uma figura de linguagem que consiste no emprego de palavras ou expressões de sentido oposto. Há um 
exemplo de antítese em: 
A) “... assim ele não ia para a rua, não andava em más companhias.” 
B) “Mas o menino cresceu, ganhou tesouras maiores.” 
C) “Adquirida a prática, limpou o quintal e descansou aliviado.” 
D) “É uma capacidade da natureza, morrer e reviver.” 
E) “E os homens mandaram plantar árvores.” 

SAÚDE PÚBLICA
11) A fim de descrever o comportamento de uma doença numa comunidade, ou o risco de sua ocorrência, utilizamos as 

medidas de freqüência de morbidade. Em Saúde Pública, podemos entender como morbidade: 
A) Doença.        D) Surtos investigativos. 
B) Traumas e lesões.      E) As alternativas A, B e C estão corretas. 
C) Incapacidade. 

12) Reservatório é o habitat de um agente infeccioso, no qual este vive, cresce e se multiplica. Boa parte das doenças 
infecciosas têm o homem como reservatório que em Saúde Pública, se apresenta como portadores que podem se 
apresentar de diferentes formas. Analise-as: 
I. Portador ativo convalescente – se apresenta como tal durante e após a convalescença de uma doença infecciosa. 

II. Portador ativo crônico – indivíduo que continua a albergar o agente etiológico muito tempo após a convalescença da 
doença. 

III. Portador ativo incubado – aquele que se comporta como tal durante o período de incubação da doença. 
IV. Portador passivo – indivíduo que nunca apresenta sintomas de determinada doença transmissível e nem os apresentará 

no futuro. 
Estão corretas apenas as alternativas: 
A) I, II e III  B) II, III e IV  C) I, III e IV  D) I, II, III e IV  E) II e IV 

13) Nas alternativas abaixo, considerando os estudos em Saúde Pública, marque a INCORRETA: 
A) As zoonoses são doenças comuns a homens e animais. 
B) As zoonoses ocorrem mais freqüentemente nas áreas rurais do que em áreas urbanas. 
C) As doenças causadas por agentes de patogenicidade são mais fáceis de ser controladas. 
D) A resistência bacteriana a antibióticos constitui marcador epidemiológico freqüentemente utilizado no estudo do 

comportamento desses agentes. 
E) A resistência dos microrganismos ao meio ambiente é um dos fatores condicionantes das formas de transmissão desses 

agentes. 
14) Considera-se indispensável na investigação de doenças raras numa determinada região, o seguinte: 

A) Investigar e comprovar as formas de transmissão da doença. 
B) Conhecer os padrões de comportamento da doença segundo as variáveis: tempo, espaço e pessoa. 
C) Promover a familiaridade das equipes de saúde com os técnicos laboratoriais de diagnóstico. 
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D) Formular hipóteses de pesquisa para as referências de morbidade em tabelas. 
E) Formar a equipe de saúde conhecedora dos métodos de diagnóstico clínico. 

15) As ações e serviços públicos de saúde, os serviços conveniados ou contratados que integram o SUS, são 
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na Constituição Federal, obedecendo o princípio da 
descentralização político-administrativa. Neste aspecto e considerando a direção única em cada esfera de governo, é 
correto afirmar: 
A) A ênfase na descentralização dos serviços para os municípios. 
B) A regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. 
C) O modo de organizar os serviços públicos sem considerar os níveis de assistência. 
D) As alternativas A, B e C estão corretas. 
E) As alternativas A e B estão corretas. 

16) No que se refere ao funcionamento dos serviços privados de assistência à saúde, marque V para as verdadeiras e F
para as falsas nas assertivas abaixo, tendo em vista o funcionamento: 
(( )) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(( )) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas 

expedidas pelo órgão de direção do SUS, quanto às condições para seu funcionamento. 
(( )) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais 

liberais, legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da 
saúde.

A seqüência está correta em: 
A) V, V, F  B) V, F, V  C) V, V, V  D) F, V, F  E) F, F, V 

17) Humanizar a atenção e a gestão em saúde no SUS se coloca como estratégia inequívoca para tais fins, contribuindo 
efetivamente para a qualificação de atenção e da gestão. Pela necessidade de valorização dos trabalhos, o avanço de 
democratização da gestão e o controle social, torna(m)-se necessário(s): 
A) Atenção integral, equânime, com responsabilização e veículo. 
B) Miséria social e políticas comprometidas. 
C) Luta pela garantia dos princípios éticos, de forma cautelar. 
D) Realização de produção em saúde de modo sintonizado no que se refere apenas às informações. 
E) N.R.A. 

18) Conforme determina a Lei Federal n° 8080/90 estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS), a execução de ações, EXCETO: 
A) Vigilância Sanitária.      E) Assistência Terapêutica Integral, inclusive farmacêutica. 
B) Vigilância Epidemiológica.     D) Saúde do Trabalhador. 
C) Recursos Humanos. 

19) A epidemiologia por ser multidisciplinar alcança um amplo espectro de aplicações inclusive, na Saúde Pública; 
analise-os: 
I. Identificar fatores de risco de uma doença e grupos de indivíduos que apresentam maior risco de serem atingidos por 

determinado agravo.
II. Descrever o espectro clínico das doenças e sua história natural.

III. Avaliar o quanto os serviços de saúde respondem aos problemas e necessidades da população.
IV. Testar a eficácia, a efetividade e o impacto de estratégias de intervenção, assim como a qualidade, acesso e 

disponibilidade dos serviços de saúde para controlar, prevenir e tratar os agravos de saúde na comunidade. 
Estão corretas apenas as alternativas: 
A) I, II e III  B) I, II e IV  C) II, III e IV  D) I, II, III e IV  E) II e IV 

20) Pode-se considerar como comportamento endêmico de uma doença: 
A) Quando esta ocorre em uma comunidade de forma regular. 
B) Somente quando ocorre em diversos países ao mesmo tempo. 
C) Apenas no caso de variação sazonal e de forma bem definida. 
D) Quando sua ocorrência está claramente em excesso ao normal esperado. 
E) N.R.A. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) A perspectiva de Educação Física escolar que tem como objeto a reflexão sobre a cultura corporal, possui as 

seguintes características, EXCETO: 
A) Busca compreender o conhecimento através da compreensão dos princípios da lógica dialética materialista: totalidade, 

movimento, mudança qualitativa e contradição. 
B) O esporte é tratado pedagogicamente na escola de forma crítico-superadora, evidenciando-se o sentido e o significado 

dos valores que se fazem presentes de nosso contexto sócio-histórico. 
C) Contribuir para afirmar os interesses de classe das camadas populares. 
D) Como forma de organizar o conhecimento, desconsidera a necessidade do domínio dos elementos técnicos e táticos. 
E) Nessa perspectiva, diferentes espaços podem ser utilizados: a quadra ou o campo para o jogo, a sala de aula para a 

reflexão pedagógica sobre ele, etc. 
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22) Sobre o Artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que diz respeito à valorização dos profissionais 
da educação, é INCORRETO afirmar que: 
A) O ingresso num determinado sistema de ensino pode ser por concurso público de provas e títulos ou por outros meios. 
B) O sistema de ensino deve assegurar o aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim. 
C) O sistema de ensino deve assegurar um piso salarial profissional. 
D) O sistema de ensino deve assegurar condições adequadas de trabalho. 
E) O sistema de ensino deve assegurar um período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluindo na carga de 

trabalho. 
23) Os jogos cooperativos representam uma forma de brincar que se baseia essencialmente na cooperação, na aceitação, 

no envolvimento e na diversão, tendo como propósito mudar as características de exclusão, seletividade, 
agressividade e exacerbação da competitividade, predominante na sociedade e nos jogos tradicionais. Portanto, as 
formas de percepção, vivência e ações presentes num “jogo cooperativo” e num “jogo competitivo” serão, 
respectivamente:  
A) A vitória compartilhada e a vitória como uma ilusão. 
B) A vitória compartilhada e ganhar com o outro. 
C) Ganhar com o outro e solidariedade. 
D) Jogar contra e jogar com. 
E) Diversão às custas de alguns e todos fazem parte. 

24) Sobre a manifestação da cultura corporal “Esporte” numa perspectiva crítica, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas: 
(    ) O Esporte deve ser trabalhado de uma forma que leve o educando a compreender que o jogo se faz “a dois” e de que 

é diferente jogar “com” o companheiro e jogar “contra” o adversário. 
(    ) O programa deve abarcar desde os jogos que possuem regras implícitas até aqueles institucionalizados por regras 

específicas. 
(    ) Nessa perspectiva, há uma exigência de um máximo rendimento atlético que idealiza o princípio de sobrepujar, 

regulamentação rígida e racionalização dos meios e da técnica. 
(    ) O Esporte, nessa perspectiva, deve ser abordado pedagogicamente no sentido do esporte “na” escola e não o esporte 

“da” escola. 
A seqüência está correta em: 
A) V, V, V, V B) V, V, V, F  C) V, V, F, F  D) V, F, F, F  E) F, F, F, F 

25) Numa dupla eliminatória de basquetebol com 12 equipes participantes, assinale, respectivamente, quais os possíveis 
números de jogos que esta competição terá, o número de isentos da primeira rodada e a posição destes isentos na 
montagem da tabela: 
A) 23 ou 24 jogos; 05 isentos; 02 isentos na parte superior da tabela e 03 isentos na parte inferior da tabela. 
B) 21 ou 22 jogos; 03 isentos; 01 isento na parte superior da tabela e 02 isentos na parte inferior da tabela. 
C) 22 ou 23 jogos; 04 isentos; 02 isentos na parte superior da tabela e 02 isentos na parte inferior da tabela. 
D) 21 ou 22 jogos; 04 isentos; 01 isento na parte superior da tabela e 03 isentos na parte inferior da tabela. 
E) 22 ou 23 jogos; 04 isentos; 01 isento na parte superior da tabela e 03 isentos na parte inferior da tabela. 

26) Sobre a fisiologia do exercício, relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
I. Esta freqüência é obtida subtraindo-se o número duzentos e vinte da 

idade (em anos) da pessoa. 
II. Esta freqüência é melhor aferida quando a pessoa ainda está 

despertando, enquanto está deitada. 
III. É a faixa de intensidade utilizada no trabalho com iniciantes ou no 

retorno das atividades após um tempo de interrupção. 
IV. É faixa utiliza para melhorar o condicionamento físico aeróbio e em 

programas de emagrecimento. 
V. É a faixa de intensidade utilizada para a melhoria da performance.

(    ) Zona do limiar anaeróbio. 

(    ) Freqüência cardíaca de repouso. 

(    ) Zona do limiar aeróbio. 

(    ) Freqüência cardíaca máxima. 

(    ) Zona de manutenção. 
A seqüência está correta em: 
A) III, I, IV, II e V B) V, I, IV, II e III C) V, II, IV, I e III D) III, IV, I, II e V E) V, I, IV, III e II 

27) No tocante, a periodização do treinamento desportivo deve ser avaliada na seguinte situação: “Para um corredor 
que irá iniciar um trabalho de condicionamento físico, preparando seu aparelho cardiovascular e neuromotor” qual 
é o microciclo de adaptação? 
A)

Segunda Quarta Sexta 
Corrida a 30% da FC Máx. Corrida a 20% da FC Máx. Corrida a 30% da FC Máx. 

B)
Segunda Quarta Sexta 

Corrida a 45% da FC Máx. Corrida a 50% da FC Máx. Corrida a 60% da FC Máx. 
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C)
Segunda Quarta Sexta 

Corrida a 60% da FC Máx. Corrida a 70% da FC Máx. Corrida a 80% da FC Máx. 
D)

Segunda Quarta Sexta 
Corrida a 75% da FC Máx. Corrida a 80% da FC Máx. Corrida a 75% da FC Máx. 

E)
Segunda Quarta Sexta 

Corrida a 80% da FC Máx. Corrida a 90% da FC Máx. Corrida a 80% da FC Máx. 
28) Sobre o crescimento e o desenvolvimento dos ossos, marque a alternativa INCORRETA: 

A) O crescimento dos ossos começa precocemente no desenvolvimento fetal. 
B) A estrutura de um osso longo pode ser assim descrita: epífise proximal, diáfise e epífise distal. 
C) Quando ocorre a atrofia óssea, a quantidade de cálcio contida no osso diminui, e tanto o peso quanto a resistência do 

osso diminuem. 
D) O crescimento longitudinal dos ossos se dá, em geral, até os 45 anos de idade quando enfim, as epífises se fecham 

encerrando o crescimento em termos do seu comprimento. 
E) O crescimento dos ossos longos, em diâmetro se dá durante a maior parte da vida, porém, o crescimento ósseo mais 

rápido ocorre antes da fase adulta. 
29) O cargo de chefia ocupado por um advogado na Procuradoria do Município de Barbacena, conforme determina a 

Lei Orgânica, tem a seguinte nomenclatura:  
A) Assessor jurídico.     D) Procurador público. 
B) Promotor público.     E) Juiz classista. 
C) Procurador Geral do Município. 

30) Conforme determina a Lei Orgânica do município de Barbacena, o governo municipal é exercido: 
A) Pelo Prefeito Municipal e Câmara Municipal.  D) Pelo Presidente da Câmara e Vice-Prefeito. 
B) Por Vereadores e Presidente da Câmara.   E) N.R.A. 
C) Através dos Secretários Municipais. 

CONHECIMENTOS GERAIS
31) Nos últimos anos, o Brasil vive algumas transformações no setor energético, o que pode ser comprovado pelos dados 

publicados pela estatal Empresa de Pesquisa em Energia (EPE) no início de maio, que apresentou o petróleo 
novamente como a principal fonte energética do Brasil, com 36,7% de utilização, ficando em segundo lugar, pelo 
segundo ano consecutivo com 16% uma fonte renovável. Trata-se: 
A) Cana-de-açúcar. B) Carvão vegetal. C) Hidráulica.  D) Nuclear.  E) N.R.A. 

32) As divergências entre a oposição e o governo vem gerando nos últimos anos uma série de desembaraços e situações 
desconcertantes, como a que a Ministra da Casa Civil, Dilma Roussef enfrentou, quando foi interrompida pelo 
senador José Agripino, do partido Democrata do Rio Grande do Norte que questionou o fato desta ter mentido no 
período da ditadura militar no Brasil. Por que razão a representante do governo federal se encontrava no Senado? 
A) Apresentava relatório de atividades do governo Lula no primeiro trimestre de 2008. 
B) Respondia os questionamentos relativos à utilização dos cartões corporativos de forma abusiva e desvinculada a suas 

atividades no governo. 
C) Prestava esclarecimentos sobre um suposto dossiê com gastos do governo Fernando Henrique Cardoso. 
D) Relatava o posicionamento do governo perante a descoberta do esquema de desvio de verbas do BNDS. 
E) N.R.A. 

33) Um dos principais veículos de comunicação da Europa, o inglês The Guardian dedicou uma página inteira sobre o 
Brasil, a quem denominou “país do futuro”, explicando por que muitos acreditam que finalmente “o gigante 
adormecido da América do Sul” está acordando. Segundo esta publicação, o Brasil está caminhando para um lugar 
de destaque no cenário internacional graças aos avanços no(a): 
A) Reestruturação política do país. 
B) Preservação ambiental do país. 
C) Situação econômica do país. 
D) Desenvolvimento científico com a criação dos biocombustíveis. 
E) N.R.A. 

34) As Olimpíadas de Pequim, na China, enfrentam, nas últimas semanas, outro grande problema, além dos protestos 
em prol da independência do Tibete. Uma doença vem causando mortes e, segundo informações publicadas no 
início de maio, já havia infectado mais de 25 mil chineses. Embora as autoridades chinesas declarem que o 
problema está sob controle, a comunidade internacional tem olhado com preocupação esta questão que se torna 
pública acerca de 60 dias para o início dos Jogos Olímpicos. Trata-se: 
A) Gripe aviária. B) Tuberculose.  C) Dengue.  D) Febre Aftosa. E) Malária. 
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35) No primeiro semestre deste ano, o Líbano vem enfrentando confrontos violentos em função de conflitos internos que 
envolvem um grupo, considerado terrorista por muitas organizações internacionais, mas que no país se declara 
partido político xiita. Trata-se: 
A) Hamas.  B) Al Aqsa.  C) Jihad.   D) Fatah.  E) Hezbollah. 

CONHECIMENTOS LOCAIS
36) Barbacena possui uma das histórias de atuação política, econômica e cultural mais importantes do Estado de Minas. 

Entre os fatos que marcaram seu passado podemos citar, EXCETO: 
A) Teve sua posição geográfica estratégica reforçada pela implantação, no início do século XIX, da malha ferroviária 

Estradas de Ferro Central do Brasil e Centro-Oeste, mantendo o município no eixo Rio ao centro e oeste de Minas. 
B) Recebeu o título de “Nobre e Muito Leal Vila” pelo envolvimento que teve nos episódios relacionados à Independência 

do Brasil. 
C) Em sua história, congrega participação ativa na Revolução Liberal em 1842 e na defesa da idéia republicana. 
D) Nas primeiras décadas do século XX chegou a ser o maior produtor de laticínios de Minas Gerais, alcançando o número 

de 232 estabelecimentos industriais locais. 
E) A primeira igreja construída na Fazenda da Borda do Campo, onde se iniciou o povoamento da região, foi a Igreja Nova 

de Nossa Senhora da Piedade do Arraial da Borda do Campo, em 1748. 
37) Marque a alternativa que apresenta uma afirmação correta sobre o município de Barbacena: 

A) O município se encontra mais próximo à antiga capital de Minas, Ouro Preto, do que a atual, Belo Horizonte e por isso, 
foi muito prejudicado com essa mudança. 

B) Com cerca de 150 estabelecimentos educacionais públicos e privados, Barbacena oferece cursos de níveis fundamental, 
médio, técnico e superior. 

C) O principal rio que corta o município é o rio das Mortes, pertencente à bacia hidrográfica do Rio Pomba. 
D) O Museu da Loucura fica na BR-040, tendo sido instalado no antigo Hospital Colônia, com um acervo que conta os 90 

anos da história dos descaminhos da psiquiatria pública mineira. 
E) Jardim do Globo, localizado na Praça dos Andradas, é um monumento que substituiu a “Estátua da Liberdade” que foi 

erguida na ocasião da libertação dos escravos em Barbacena, pelos republicanos. 
38) Uma obra contemporânea construída a partir de 1950 em estilo moderno e tombada pelo município em 1995, que 

possui a forma de uma cruz grega em estilo romano neoclássico, recebe o nome de: 
A) Palácio da Revolução Liberal.    D) “Pontilhão” Pedro II. 
B) Praça dos Andradas.     E) N.R.A. 
C) Basílica de São José Operário. 

39) Sobre o Museu Municipal de Barbacena NÃO é correto afirmar: 
A) Foi criado em 19 de fevereiro de 1970, pelo então prefeito Simão Tamm Bias Fortes, tendo sido reestruturado e reaberto 

ao público em 1995, pelo prefeito Toninho Andrada. 
B) O museu ocupa o casarão da Praça Conde de Prado e funciona todos os dias, com exceção dos domingos, de 13h às 18h. 
C) As peças mais antigas de seu acervo são da capela de Nossa Senhora da Conceição, da Fazenda Borda do Campo que 

datam da primeira metade do século XVIII. 
D) O museu possui duas imagens de Nossa Senhora da Conceição, uma com detalhes em ouro e pedras preciosas e outra 

rica na arte do entalhe. 
E) O museu é dividido em doze áreas temáticas, aproveitando as doze salas existentes no casarão. 

40) A Escola Agrotécnica Federal de Barbacena-MG, criada em 1910, possui atualmente sete cursos técnicos em áreas 
distintas e o curso superior em Tecnologia de Sistemas para Internet. Dentre as alternativas abaixo, marque a que 
NÃO representa um dos sete cursos técnicos ministrados da quase centenária instituição de ensino: 
A) Ecologia e Meio Ambiente.    D) Química. 
B) Enfermagem.      E) Segurança do Trabalho. 
C) Telecomunicações. 







