
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG 

EDITAL1/2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:

Nº INSCRIÇÃO:FUNÇÃO:

ASSINATURA Nº DO PRÉDIO: SALA:

 
Administrador 
 
 

ESTE CADERNO DE PROVAS DESTINA-SE AOS CANDIDATOS AO SEGUINTE CARGO: 

DATA 
 

18/7/2010 
HORÁRIO 

 

15h 
CADERNO 

014 
 

 

PROVAS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, LÍNGUA PORTUGUESA E  
CONHECIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
 



 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha e uma questão discursiva. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após TRÊS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS E TRINTA MINUTOS 
 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 15 

 
QUESTÃO 01 
A abordagem clássica da administração é desdobrada em duas orientações diferentes e, até certo ponto, 
opostas entre si, mas que se complementam com relativa coerência. As correntes que norteiam a abordagem 
clássica da administração podem ser identificadas como 
A) Teoria Clássica e Teoria das Relações Humanas. 
B) Teoria Clássica e Estruturalismo. 
C) Administração Científica e Teoria Clássica. 
D) Administração Científica e Teoria das Relações Humanas. 
 

QUESTÃO 02 
Os estudos da Administração Científica são vistos como uma tentativa de aplicação dos métodos da ciência 
aos problemas da Administração, a fim de aumentar a eficiência industrial. Considerando os estudos da 
Administração Científica, analise as afirmativas a seguir. 
I - O sistema de pagamento por peças é considerado o primeiro trabalho da Administração Científica, 

apresentado no ano de 1895 por Frederick Winslow Taylor. 
II - A Administração Científica parte do todo organizacional e da sua estrutura para garantir eficiência a 

todas as partes envolvidas no contexto da organização. 
III - Os estudos da Administração Científica definiram e sistematizaram os chamados “Princípios Gerais da 

Administração”. 
IV - Na segunda fase do movimento da Administração Científica, a ênfase desloca-se da produtividade do 

trabalhador para o aprimoramento dos métodos de trabalho. 
V - Cooperar com os trabalhadores, de modo a garantir que o trabalho seja feito de acordo com princípios 

da ciência que foi desenvolvida, apresenta-se como um dos objetivos da Administração Científica. 
 

São CORRETAS as afirmativas 
A) I, IV e V, apenas. 
B) II, III, IV, apenas. 
C) I, II e V, apenas. 
D) I e IV, apenas. 

 

QUESTÃO 03 
O senso comum considera a palavra "burocracia" como excesso de formalismo e de papelório. Tal ideia 
advém da ocorrência de consequências imprevistas (ou indesejadas) do modelo burocrático ideal defendido 
por Weber, às quais se deu o nome de disfunções da burocracia. Entre essas disfunções, incluem-se 
A) despersonalização do relacionamento, resistência a mudanças, imperativo tecnológico e ambiente 

turbulento. 
B) despersonalização do relacionamento, uso da categorização como técnica do processo decisório, grupos 

autônomos e racionalização científica. 
C) superconformidade em relação às regras e aos regulamentos, resistência a mudanças, exibição de sinais 

de autoridade e propensão dos participantes a se defenderem de pressões externas. 
D) resistência a mudanças, internalização das diretrizes, humanização do trabalho e enriquecimento de 

cargos. 
 

QUESTÃO 04 
Após ser contratada como gerente de produção de uma empresa de combustíveis, Ana Maria descreveu aos 
seus subordinados que sua gestão apresentava aspectos como: “estabelecimento conjunto de objetivos entre 
ela e o seu superior; interligação entre os vários objetivos departamentais; ênfase na mensuração e no 
controle de resultados, bem como contínua avaliação, revisão e reciclagem dos planos”. De acordo com 
essas características, é possível afirmar que o modelo administrativo de Ana Maria se baseia na 
A) Teoria de Sistemas. 
B) Teoria das Relações Humanas. 
C) Teoria Clássica da Administração. 
D) Teoria do Desenvolvimento Organizacional. 
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QUESTÃO 05 
Após alguns problemas com a equipe de trabalho do hospital X, a administradora Amanda, buscando 
aumentar o desempenho do seu grupo e os resultados da instituição, concentrou seus esforços na 
mensuração, monitoramento e avaliação dos resultados auferidos. No contexto do processo administrativo, 
pode-se dizer que, naquele momento, a administradora voltava a sua atenção para a função: 
A) planejamento. 
B) controle. 
C) organização. 
D) direção. 
 

QUESTÃO 06 
O gerente de recursos humanos da Companhia Y percebeu que seus funcionários estavam desmotivados e 
não comprometidos com os resultados do seu trabalho. Para diagnosticar melhor as causas desse clima 
organizacional, ele fez uma pesquisa na qual identificou que as necessidades sociais do grupo não estavam 
sendo satisfeitas. Para minimizar tal problema, ele deverá 
A) aumentar a qualidade das refeições e a duração dos intervalos para descanso. 
B) aumentar o conforto das instalações e melhorar a iluminação no ambiente de trabalho. 
C) desenvolver um programa de participação do grupo na solução dos problemas do trabalho. 
D) analisar o processo de trabalho e aumentar os salários e os benefícios. 
 

QUESTÃO 07 
A técnica mais comumente empregada de análise econômico-financeira de uma organização baseia-se na 
apuração de índices que são extraídos basicamente das demonstrações financeiras levantandas pelas 
empresas. Entre os indicadores, é possível afirmar que os INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO 
A) buscam medir a capacidade de pagamento de uma empresa, ou seja, sua habilidade em cumprir 

corretamente as obrigações passivas assumidas. 
B) são utilizados, basicamente, para aferir a composição das fontes passivas de recursos de uma empresa. 
C) avaliam os resultados auferidos por uma empresa em relação a determinados parâmetros que melhor 

revelem suas dimensões. 
D) visam à mensuração das diversas durações de um “ciclo operacional”, o qual envolve todas as fases 

operacionais típicas de uma empresa, desde a aquisição de insumos ou mercadorias até o recebimento 
das vendas realizadas. 

 

QUESTÃO 08 
A gerente de compras da Y Confecções Ltda. utiliza o sistema de média móvel trimestral para previsão de 
compras de peças de tecidos. Observe, na tabela abaixo, as quantidades efetivamente consumidas nos 
últimos cinco meses. 
 

Mês Março Abril Maio Junho Julho Total do período 
Consumo 100 200 150 100 110 660 

 
Baseando-se nessas informações, de quantas unidades deverá ser o pedido de compras para o mês de 
agosto? 
A) 120. 
B) 135. 
C) 150. 
D) 220. 
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QUESTÃO 09 
Considere a legenda: OL = Órgão Líder; OSL = Órgão Sublíder; OG = Órgão Gerencial; OP = Órgão de 
Projeto; OE = Órgão Executor; OS = Órgão Staff. De acordo com os formatos organizacionais 
representados abaixo, a estrutura matricial é aquela representada no formato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 10 
Nas últimas décadas, tem-se observado uma preocupação cada vez maior com as obrigações sociais da 
empresa, ocasionada pelo crescimento dos movimentos de defesa do meio ambiente e do consumidor, que 
se voltam para a relação entre a empresa e a sociedade. Nesse contexto, refere-se à abordagem da obrigação 
social, proposta por Montana e Charnov (2006): 
A) Existe uma disposição de se gastar alguns recursos organizacionais em projetos de bem-estar social 

relacionados às necessidades da comunidade maior, embora não se escolhesse nenhum curso de ação 
que trouxesse danos econômicos à empresa. 

B) A empresa não tem somente metas econômicas, mas também deve antecipar problemas sociais futuros e 
agir, no presente, em resposta a esses problemas futuros. 

C) Os objetivos principais da empresa são de natureza econômica, principalmente a maximização do lucro 
e o patrimônio do acionista, não o cumprimento de obrigações sociais. 

D) As responsabilidades sociais consistem em lidar com os problemas sociais correntes, mas somente até o 
ponto em que o bem-estar econômico da empresa não é afetado negativamente. 
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QUESTÃO 11 
Em relação aos tipos e métodos de controle, é possível afirmar que o controle de direção 
A) é projetado para detectar desvios em algum padrão ou objetivo e permitir que as correções sejam feitas 

ao final de uma sequência de ações. 
B) garante que os recursos humanos, materiais e financeiros tenham sido orçados, bem como que todos os 

insumos sejam postos à disposição antes da ação ser realizada. 
C) proporciona um processo de triagem no qual aspectos específicos de um procedimento têm que ser 

aprovados ou certas condições específicas ser atendidas antes que as operações possam continuar. 
D) serve para descobrir desvios e suas causas, para que os problemas encontrados por essa ação não 

venham a ocorrer novamente. 
 

QUESTÃO 12 
Ao tratar sobre as teorias da liderança, o modelo do “Grid Gerencial”, desenvolvido por Robert Blake e Jane 
Mouton para ajudar a medir a preocupação relativa do administrador com as pessoas e as tarefas, reflete a 
natureza bidimensional da liderança. Ao desenvolver um trabalho de consultoria em uma empresa de 
alimentos e bebidas, a consultora Jeanete identificou que essa empresa apresenta um estilo de liderança do 
tipo 9,1. Essa constatação permite afirmar que, nessa empresa, 
A) a atenção se concentra nas necessidades das pessoas, pois relacionamentos satisfatórios conduzem a uma 

atmosfera confortadora e a um ritmo de trabalho de organização cordial. 
B) é possível um desempenho adequado da organização através do equilíbrio entre a necessidade de fazer o 

trabalho e a manutenção do moral das pessoas num nível satisfatório. 
C) exercer o esforço mínimo necessário para realizar o trabalho exigido é apropriado para manter a 

participação na organização. 
D) a eficiência nas operações resulta de se fazer um arranjo das condições de trabalho de tal modo que os 

elementos humanos interfiram num grau mínimo. 
 

QUESTÃO 13 
A teoria comportamental oferece uma variedade de estilos de administração à disposição do administrador. 
Considerando as seguintes afirmativas sobre os sistemas de administração propostos por Rensis Likert, 
expoente dos estudos de Administração, é possível afirmar que o sistema consultivo 
A) se utiliza de recompensas materiais, principalmente salários, como elemento motivacional, embora 

observadas ocasionais recompensas sociais e raras punições ou castigos. 
B) se trata de um sistema que pende mais para o lado coercitivo do que para o lado participativo, pois 

representa um gradativo abrandamento da arbitrariedade organizacional. 
C) apresenta um sistema de comunicação relativamente precário, caracterizado pela comunicação 

verticalizada de cima para baixo. 
D) tem o processo decisorial centralizado na cúpula, mas permite alguma delegação, de caráter rotineiro. 
 

QUESTÃO 14 
Em relação aos estudos sobre cultura organizacional, é INCORRETO afirmar que 
A) a cultura tecnológica exprime os diferentes estágios de utilização do conhecimento em que as 

organizações se encontram. O estado da arte é o estágio mais avançado da cultura tecnológica. 
B) os componentes mais visíveis de uma cultura organizacional são os seus valores, que compreendem suas 

crenças, preconceitos, ideologia e todos os tipos de atitudes e julgamento compartilhados pelos 
integrantes da organização. 

C) os símbolos compreendem comportamentos e objetos que carregam e transmitem mensagens e 
significados dentro de uma cultura organizacional, sejam as cerimônias, rituais, imagens, hábitos e 
linguagem. 

D) o uso excessivo de jargão ou vocabulário ocupacional, como disfarce para a falta de solidez intelectual, 
prejudicando a comunicação com outros grupos, pode ser identificado como uma disfunção da cultura 
organizacional. 
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QUESTÃO 15 
Uma indústria de calçados, inaugurada em maio de 2010, está desenvolvendo um orçamento de caixa para 
julho, agosto e setembro de 2010. As vendas foram de R$100.000,00, em maio, e de R$200.000,00, em 
junho. A previsão de vendas é de R$400.000,00 para julho, R$300.000,00 para agosto e R$200.000,00 para 
setembro. Das vendas realizadas, 20% têm sido à vista, 50% têm gerado duplicatas com prazo de um mês, e 
as 30% restantes, de dois meses. A previsão de recebimentos em julho de 2010, em reais, é de 
A) R$ 210.000,00. 
B) R$ 900.000,00. 
C) R$ 400.000,00. 
D) R$ 300.000,00. 
 
 

 
PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Questões numeradas de 16 a 25 
 
INSTRUÇÃO: As questões de 16 a 25 referem-se ao seguinte texto de uma reportagem da revista Veja. 

Leia-o com atenção. 
 

MATAR A NATUREZA É MATAR O LUCRO 
As empresas descobrem que a biodiversidade significa dinheiro em 

caixa e que a saúde do negócio está vinculada à saúde do planeta 
 

GABRIELA CARELLI 
 

Até pouco tempo atrás, as empresas costumavam atrelar seu 
nome às causas verdes principalmente como estratégia de marketing. 
À medida que o mundo tomava consciência das questões ambientais, em 
especial a degradação dos recursos naturais, demonstrar preocupação com o 
planeta era uma forma de lustrar a imagem da companhia e atrair os 
consumidores para suas marcas. Essa relação entre o mundo dos negócios e 
a natureza avançou dramaticamente. Se antes as empresas patrocinavam o 
reflorestamento de uma área ou reciclavam seu lixo, colocavam a conta na 
lista de despesas, sem esperar retorno financeiro. Hoje, os custos de ações 
como essas vão para a lista de investimentos, já que podem significar lucros 
e crescimento nos negócios. Conglomerados como a General Electric, o 
Walmart e a IBM mantêm projetos de ecoeficiência e de preservação do 
ambiente porque os consideram estratégicos para a própria sobrevivência. O que 
mudou? Para entender o  fenômeno,  tome-se como exemplo a Coca-Cola, 
uma das marcas mais valiosas do mundo. 

Há dez anos, quando anunciou uma série de investimentos inéditos em projetos ambientais, a Coca-
Cola não estava preocupada com o derretimento das geleiras do Ártico nem queria salvar os ursos-polares 
ameaçados de extinção. Diante de estudos que apontavam para a crescente escassez de água doce no 
planeta, a empresa se convenceu de que ignorar o problema poderia ser perigoso para o futuro de seu 
negócio. A água é a principal matéria-prima para a fabricação dos mais de 3 000 produtos da marca. A 
companhia injetou bilhões de dólares na criação de métodos e programas de reutilização e tratamento de 
água em suas fábricas, em mais de 200 países. Os resultados começaram a aparecer recentemente. Em cada 
uma das 43 unidades brasileiras, gastavam-se 5,5 litros de água para produzir 1 litro de refrigerante. Hoje 
esse gasto é de 2,04 litros. A redução representa uma economia de 500 000 reais ao ano, por fábrica. "Com a 
população mundial perto dos 9 bilhões e a água cada vez mais escassa, não tínhamos outro caminho a 
seguir", afirmou recentemente o presidente mundial da Coca-Cola, Muhtar Kent, em entrevista à revista 
Forbes. 

"O aquecimento global, a escassez de água, a extinção das espécies e o despejo de produtos tóxicos 
afetaram profundamente o funcionamento da sociedade e também o das empresas", disse a VEJA o 
economista Andrew Winston, da Universidade Princeton, consultor de grandes companhias para questões 
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ambientais. "Pela primeira vez na história, os empresários deparam com limites de crescimento reais 
impostos por questões relacionadas à natureza", ele completa. O mundo dos negócios e o mundo natural 
estão inextricavelmente ligados. Todo produto que chega ao consumidor, seja um carro, um tênis ou uma 
xícara de café, tem origem na extração ou colheita de bens da natureza. Esses bens, a água, as terras 
cultiváveis, as florestas, são finitos. Justamente nesse ponto reside o maior desafio para as empresas. Desde 
a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, o modelo econômico mundial privilegiou a produção em 
detrimento da preservação dos recursos naturais. Essa conta está sendo cobrada agora — e é bem cara. 

A destruição da biodiversidade nunca foi tão intensa. De acordo com um relatório da Organização 
das Nações Unidas divulgado no mês passado, mais de 60% de todos os ecossistemas do planeta estão 
ameaçados. Desse total, 35% são mangues e 40% florestas. Hoje, a demanda por recursos naturais excede 
em 35% a capacidade da Terra. Se a escalada dessa demanda continuar no ritmo atual, em 2030 serão 
necessárias duas Terras para satisfazê-la. Entre 2000 e 2005, a devastação das florestas na América do Sul 
foi de 4,3 milhões de hectares, 3,5 milhões deles no Brasil. De acordo com a ONU, só o desmatamento e a 
degradação de áreas de mangue causam um prejuízo anual de 2,5 a 4,5 trilhões de dólares à economia 
global. Equivale a jogar no lixo um valor próximo ao PIB do Japão, o segundo maior do mundo. 

 
Veja – 9/6/2010, p. 148-151 (Adaptação) 

 

QUESTÃO 16 
Segundo o texto, na atualidade, a relação entre o mundo de negócios e a natureza vem mudando, porque as 
ações das empresas em favor da natureza 
A) repercutem na imagem da empresa. 
B) combatem os efeitos do aquecimento global. 
C) geram lucros e crescimento nos negócios. 
D) preservam a riqueza da biodiversidade. 
 

QUESTÃO 17 
Para as empresas, seu maior desafio, de acordo com o texto, está no fato de 
A) todos os ecossistemas do planeta estarem ameaçados. 
B) a destruição do meio ambiente afetar o seu funcionamento. 
C) o mundo dos negócios e o mundo natural caminharem paralelos. 
D) os bens da natureza não serem inesgotáveis. 
 

QUESTÃO 18 
Releia a frase: 
“Desde a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, o modelo econômico mundial privilegiou a 
produção em detrimento da preservação dos recursos naturais.” (linhas 35-37) 
Comprovam-se, no texto da reportagem, todas as consequências abaixo citadas do modelo econômico 
referido na frase, EXCETO 
A) a acelerada destruição da biodiversidade do planeta. 
B) a demanda por recursos naturais exceder, hoje, a capacidade da Terra. 
C) a devastação das florestas na América do Sul. 
D) a demanda para recursos naturais exigir, hoje, a capacidade de duas Terras. 
 

QUESTÃO 19 
Depreende-se do texto que “inextricável”, que deu origem a “inextricavelmente” em “O mundo dos 
negócios e o mundo natural estão inextricavelmente ligados.” (linhas 32-33), significa: 
A) que não se pode dissociar. 
B) que não se pode extinguir. 
C) que não se pode distinguir. 
D) que não se pode explorar. 
 

QUESTÃO 20 
Empregou-se em sentido figurado a seguinte palavra do texto: 
A) “fenômeno” (linha 14). 
B) “lustrar” (linha 5). 
C) “caminho” (linha 25). 
D) “jogar” (linha 45). 
 

40

45

35
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QUESTÃO 21 
NÃO se identificou corretamente o tipo de relação estabelecida pela conjunção, locução conjuntiva ou 
preposição sublinhada na alternativa 
A) “... já que podem significar lucros...” (linha 10) → CONCLUSÃO. 
B) “Se a escalada dessa demanda continuar... (linha 41) → CONDIÇÃO. 
C) “Para entender o fenômeno...” (linha 14) → FINALIDADE. 
D) “De acordo com a ONU... (linha 43) → CONFORMIDADE. 
 

QUESTÃO 22 
No fragmento que vai de “O aquecimento global” até “empresas” (linhas 28-29), as vírgulas separam  
A) apostos, do termo fundamental. 
B) substantivos abstratos. 
C) elementos que exercem a mesma função sintática. 
D) adjuntos adverbiais antecipados. 
 

QUESTÃO 23 
Releia a seguinte passagem: 
“Há dez anos (...), a Coca-Cola não estava preocupada com o derretimento das geleiras...” (linhas 16-17). 
Em qual das alternativas abaixo a lacuna NÃO deve ser preenchida com “Há”, mas, sim, com “A”? 
A) ...... muitas maneiras de preservar a natureza. 
B) ...... quem pense que a defesa ambiental é um luxo para os ricos. 
C) ...... mais inovação em uma economia verde. 
D) ...... alguns metros dali, avistava-se uma extensa área verde. 
 

QUESTÃO 24 
O plural do substantivo “matéria-prima” (linha 20) é “matérias-primas”. 
Marque a palavra em que, no plural, pela tradição da língua, só varia o primeiro elemento. 
A) Banana-prata. 
B) Sempre-viva. 
C) Obra-prima. 
D) Vitória-régia. 
 

QUESTÃO 25 
“... a empresa se convenceu de que ignorar o problema poderia ser perigoso para o futuro de seu negócio.” 
(linhas 19-20) 
Em qual das alternativas abaixo, um verbo tem a mesma regência que “convencer-se”, no exemplo citado? 
A) Estimou-se quanto custariam os serviços prestados gratuitamente pela natureza ao homem. 
B) Os ambientalistas queixavam-se de que o dejeto dos animais era descartado sem controle algum. 
C) Os efeitos danosos da industrialização no ambiente se tornaram mais visíveis. 
D) O mundo financeiro move-se de acordo com a sua percepção de risco. 
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PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Questões numeradas de 26 a 30 

 

 
QUESTÃO 26 
A Lei nº 3.175/2003 dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Montes Claros. De 
acordo com essa lei, analise as afirmativas abaixo, marcando V para as alternativas verdadeiras e F para as 
falsas. 
(   ) A função pública é o conjunto de atribuições que, por sua natureza ou suas condições de exercício, 

pode ser caracterizado um cargo público. 
(   ) Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público, em caráter efetivo ou em 

comissão, ou detentora de função pública. 
(   ) As funções gratificadas são atribuídas ao servidor investido no cargo pela via do  recrutamento amplo.
(   ) Os cargos em comissão de recrutamento amplo são providos por qualquer pessoa que preencha os 

requisitos estabelecidos em lei. 
A sequência CORRETA é 
A) V V F F. 
B) F V F V. 
C) F F V V. 
D) F F F V. 
QUESTÃO 27 
São formas de provimento de cargo público, EXCETO 
A) reversão. 
B) recondução. 
C) progressão. 
D) aproveitamento. 
QUESTÃO 28 
Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação. Com base na Lei  
nº 3.175/2003, é CORRETO afirmar: 
A) O estágio probatório é por um período de 36 meses. 
B) O estágio probatório é por um período de 24 meses. 
C) O estágio probatório é por um período de 12 meses. 
D) O estágio probatório é por um período de 26 meses. 
QUESTÃO 29 
São considerados de efetivo exercício o afastamento do servidor, EXCETO 
A) Exercício de cargo em comissão em órgãos ou entidades dos poderes da União e do Estado. 
B) No dia do seu aniversário. 
C) Licença à adotante e em razão de paternidade. 
D) Falecimento do sogro, sogra, genro e nora, irmãos, avós e netos, por um prazo de 8 (oito) dias 

consecutivos. 
QUESTÃO 30 
Com base no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Montes Claros, analise as afirmativas 
abaixo, marcando V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. 
(   ) É vedada a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico. 
(   ) É lícito acumular uma aposentadoria com a remuneração de cargo eletivo ou de cargo em comissão, 

declarado em lei, de livre nomeação e exoneração. 
(   ) É ilícita a acumulação de um cargo de professor e outro administrativo. 
(   ) A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias e sociedade de 

economia mista. 
A sequência CORRETA é 
A) V V F F. 
B) F V F V. 
C) F V V V. 
D) F V V F. 



 10

QUESTÃO DISCURSIVA 
 
INSTRUÇÃO: Observe e leia a capa da revista Veja, edição 2143, abaixo reproduzida. 
 

 
 
Num texto dissertativo de 10 linhas, comente: O que ainda pode ser feito para conter os efeitos danosos que 
a DEVORAÇÃO DO PLANETA pelo homem vem causando? 

 
NÃO É NECESSÁRIO DAR TÍTULO AO SEU TEXTO 

 
 

O SEU TEXTO DEVE SER REDIGIDO NA FOLHA DE RESPOSTA DA QUESTÃO DISCURSIVA 
 

 
RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


