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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 
As soluções são definidas como misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Elas são encontradas em 
qualquer um dos três estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. A tabela abaixo apresenta soluções 
segundo o estado físico do soluto e do solvente. Analise-a. 

 Solvente Soluto Solução 
I Líquido Líquido Líquida 
II Líquido Gás Líquida 
III Gás Gás Gasosa 
IV Líquido Sólido Líquida 

 
Das soluções apresentadas anteriormente, a que MELHOR exemplifica a atmosfera é: 
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) IV. 
 

QUESTÃO 02 
As substâncias “manipuladas” em laboratórios representam diferentes tipos de riscos para a saúde humana. 
Esses riscos podem ser classificados em I, II, III e IV, de acordo com seu grau de exposição. Assinale a 
alternativa correspondente à classe de risco representada pelo vírus ebola. 
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) IV. 
 

QUESTÃO 03 
A utilização de cabine de fluxo laminar é muito comum em laboratórios. Após a desinfecção, a luz UV deve 
permanecer ligada por, no mínimo: 
A) 5min. 
B) 8min. 
C) 10min. 
D) 15min. 
 

QUESTÃO 04 
O microscópio óptico é um instrumento usado para ampliar e regular, com uma série de lentes 
multicoloridas e ultravioleta capazes de enxergar através da luz, estruturas pequenas e grandes, impossíveis 
de visualizar a olho nu ou sem óculos. O conjunto de duas ou mais lentes convergentes que orientam e 
espalham regularmente a luz emitida pela fonte luminosa sobre o campo de visão do microscópio é 
denominado de 
A) ocular. 
B) condensador. 
C) diafragma. 
D) objetiva. 
 

QUESTÃO 05 
O sangue é uma amostra biológica muito utilizada em análises clínicas. Ele pode ser dividido em parte 
líquida e sólida. Se a coleta de um sangue, para um determinado exame, for realizada sem anticoagulante, o 
material biológico de interesse é 
A) soro. 
B) plasma. 
C) sangue total. 
D) hemácias. 
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QUESTÃO 06 
Exposição do material a vapor de água sob pressão, a 122°C, durante 15min é o processo mais usado, e os 
materiais devem ser embalados de forma a permitir o contacto total do material com o vapor de água. Deve 
ser realizado no vácuo para permitir que a temperatura não seja inferior à desejada, permitir a penetração do 
vapor nos poros dos corpos porosos e impedir a formação de uma camada inferior mais fria. A sua eficácia é 
avaliada por dois métodos: indicadores químicos (mudam de cor consoante a temperatura) e indicadores 
biológicos (tubo com suspensão de esporos de bactérias muito resistentes que morrem quando expostos por 
12min ou mais a uma temperatura de 122°C). Após um repouso de 14h, faz-se uma sementeira dos esporos, 
que deve dar negativa. Esse processo é obtido por 
A) calor úmido. 
B) método químico. 
C) calor seco. 
D) flambagem. 
 

QUESTÃO 07 
Eletroforese é definida como sendo a migração de espécies carregadas eletricamente, que ocorre quando as 
mesmas são dissolvidas ou suspensas em um eletrólito, através do qual uma corrente elétrica é aplicada. 
Essa técnica de separação foi desenvolvida para o estudo de proteínas em soro. Todas as alternativas abaixo 
são importantes no processo de eletroforese, EXCETO 
A) tamanho da molécula. 
B) forma. 
C) estado desnaturado. 
D) massa molecular. 
 

QUESTÃO 08 
Analise a técnica apresentada abaixo e assinale a alternativa correspondente ao nome do método que ela 
representa. 
 

1 - Dissolver cerca de 5g de fezes em uma solução saturada de NaCl. 
2 - Filtrar em gaze dobrada em quatro, em frasco de Borrel, e completar com a solução   saturada de NaCl até 

formar um menisco convexo na boca do frasco. 
3 - Colocar uma lâmina por sobre as bordas do frasco para que fique em contato com o líquido ao menos por 5 

minutos. 
4 - Retirar a lâmina sem escorrer o líquido e examinar ao microscópio. 

 
A) Hoffman. 
B) Willis. 
C) Faust. 
D) Ritchie. 
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QUESTÃO 09 
As seguintes vidrarias são comumente utilizadas em laboratórios. Observe-as. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analise as alternativas abaixo e assinale a que corresponde corretamente à sequência respectiva das 
vidrarias apresentadas. 
A) Erlenmeyer, béquer, bureta e proveta. 
B) Proveta, béquer, bureta e erlenmeyer. 
C) Béquer, bureta, erlenmeyer e proveta. 
D) Proveta, bureta, erlenmeyer e béquer. 
 

QUESTÃO 10 
Concentração significa quanto soluto está presente em um volume ou massa específica. Existem diversas 
maneiras como os químicos exprimem a concentração de uma solução. O número de moles de uma espécie, 
contidos em 1 L de solução, é denominado de 
A) normalidade. 
B) molalidade. 
C) molaridade. 
D) porcentagem. 
 

QUESTÃO 11 
As alternativas abaixo se referem a meios de cultura. Analise-as e assinale a CORRETA. 
A) A água utilizada deverá ser destilada ou deionizada. 
B) Devem ser autoclavados com as tampas bem fechadas. 
C) Os meios de cultura só podem ser classificados em sólidos e líquidos. 
D) Os meios diferenciais são os que contêm substâncias que inibem o desenvolvimento de determinados 

grupos de microrganismos, permitindo o crescimento de outros. 
 

QUESTÃO 12 
Assinale a alternativa correspondente ao volume de soro e de PBS que deve ser utilizado, respectivamente, 
para preparar 2ml de uma solução 1:2. 
A) 0,5ml de soro e 1,5ml de PBS. 
B) 1ml de soro e 1ml de PBS. 
C) 1,5ml de soro e 0,5 ml de PBS. 
D) 0,7ml de soro e 1,3ml de PBS. 
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QUESTÃO 13 
Ao dispor sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, a Lei 8.142: 
I - Estabelece que o SUS contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder 

Legislativo, com as instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 
II - Prevê que a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde será paritária 

em relação ao conjunto dos demais segmentos. 
III - Não aborda sobre transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 
A alternativa que apresenta a(s) resposta(s) CORRETA(S) é 
A) Somente I está correta. 
B) Somente I e II estão  corretas. 
C) Somente I e III estão corretas. 
D) Somente II e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 14 
A Lei 8.080 estabelece: 
I - que o dever do Estado para com a saúde não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da 

sociedade. 
II - como um dos objetivos do SUS, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 

determinantes da saúde. 
III - como campo de atuação do SUS, a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o 

do trabalho.   
Assinale a alternativa CORRETA. 
A) Somente II está correta. 
B) Somente II e III estão corretas. 
C) Somente III está  correta. 
D) I, II e III estão  corretas. 
 

QUESTÃO 15 
De acordo com a Lei 8.142, o Conselho de Saúde: 
I - é um órgão colegiado em caráter permanente e deliberativo. 
II - é um órgão composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 

usuários. 
III - atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. 
Estão CORRETA(S) a(s) afirmativa(s) 
A) I e  II, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) III, apenas. 
D) I, II e III. 
 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 
INSTRUÇÃO: Para responder às questões de 16 a 24, leia o seguinte texto publicitário. 
 

O Conar existe para coibir os exageros na propaganda. 
E ele é 100% eficiente nesta missão. 

 
Nós adoraríamos dizer que somos perfeitos. Que somos infalíveis. Que não cometemos nem mesmo 

o menor deslize. E só não falamos isso por um pequeno detalhe: seria mentira. Aliás, em vez de usar a 
palavra "mentira", como acabamos de fazer, poderíamos optar por um eufemismo. "Meia-verdade", por 
exemplo, seria um termo muito menos agressivo. Mas nós não usamos esta palavra simplesmente porque 
não acreditamos que exista uma "meia-verdade". Para o Conar, Conselho Nacional de Autorregulamentação 
Publicitária, existem a verdade e a mentira. Existem a honestidade e a desonestidade. Absolutamente nada 
no meio.  

1

5
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O Conar nasceu há 29 anos (viu só? não arredondamos para 30) com a missão de zelar pela ética na 
publicidade. Não fazemos isso porque somos bonzinhos (gostaríamos de dizer isso, mas, mais uma vez, 
seria mentira). Fazemos isso porque é a única forma de a propaganda ter o máximo de credibilidade. E, cá 
entre nós, para que serviria a propaganda se o consumidor não acreditasse nela?  

Qualquer pessoa que se sinta enganada por uma peça publicitária pode fazer uma reclamação ao 
Conar. Ele analisa cuidadosamente todas as denúncias e, quando é o caso, aplica a punição. O processo de 
julgamento é rápido e desburocratizado. E, em caso de uma clara infração ao Código de Ética, o Conar pede 
a suspensão imediata da campanha até que seja realizado o julgamento. Anunciantes, agências de 
publicidade e veículos aceitam todas as resoluções do Conar – mesmo que elas acabem por tirar do ar uma 
campanha em que milhões já foram investidos. Aí você pergunta: "E não tem choro?" Ao que nós, 
honestamente, respondemos: "Mas é claro que tem." Pergunte a qualquer publicitário se ele já teve alguma 
campanha suspensa pelo Conar. São grandes as chances de a resposta ser positiva. Agora, pergunte o que 
ele achou desta punição. São imensas as chances de a resposta incluir algumas palavras pouco elogiosas 
dirigidas à nossa séria e respeitável entidade.  

Mas o Conar não está preocupado com o seu nível de popularidade entre os publicitários (seria 
impossível fazer o nosso trabalho se estivéssemos nos importando com isso). Estamos muito mais 
interessados em cumprir a nossa missão, que é fazer com que a publicidade seja sempre honesta, 
responsável e respeitosa. E não meio-honesta, meio-responsável e meio-respeitosa. Isso não existe nem na 
propaganda, nem na vida. 

 
Propaganda boa é propaganda responsável. 

coNAR.   CONSELHO   NACIONAL   DE   AUTORREGULAMENTAÇÃO   PUBLICITÁRIA 
Veja – 8/7/2009, p. 50 

 
QUESTÃO 16 
“Coibir” em “O Conar existe para coibir os exageros na propaganda.” (no título) significa, EXCETO 
A) reprimir. 
B) restringir. 
C) coagir.  
D) limitar. 
 

QUESTÃO 17 
O risco na frase “E ele é 100% eficiente nesta missão.” (subtítulo) tem o  propósito de, EXCETO 
A) chamar a atenção do leitor para o fato de que, para o Conar, não existe eficiência 100%. 
B) assinalar que o Conar também erra, como ocorreu na redação da frase riscada. 
C) demonstrar que a defesa da verdade é uma das principais características do Conar. 
D) ilustrar as afirmações contidas nos quatro períodos iniciais do texto. 
 

QUESTÃO 18 
Constitui a principal missão do Conar, segundo o texto: 
A) Punir anunciantes, agências de publicidade e veículos de comunicação. 
B) Promover o bom relacionamento entre anunciantes e publicitários. 
C) Zelar pela ética na publicidade. 
D) Analisar criteriosamente todas as denúncias de propagandas enganosas. 
 

QUESTÃO 19 
É CORRETO interpretar, com base no texto, a palavra “choro”, na frase “E não tem choro?” (linha 17), 
como 
A) protesto. 
B) negociação. 
C) dificuldade. 
D) desculpa. 
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QUESTÃO 20 
No texto, menciona-se a figura de linguagem denominada “eufemismo” (linha 3), e o próprio texto permite 
identificar o significado dessa figura. 
Qual das passagens abaixo corresponde ao sentido de “eufemismo”? 
A) “meia-verdade” (linha 5) 
B) “absolutamente nada no meio” (linhas 6-7) 
C) “termo muito menos agressivo” (linha 4) 
D) “palavras pouco elogiosas” (linha 20) 
 

QUESTÃO 21 
Foi identificada corretamente em cada alternativa a circunstância expressa pelo termo ou oração sublinhada, 
EXCETO em  
A) “... para que serviria a propaganda se o consumidor não acreditasse nela?” (linha 11) → CONDIÇÃO 

HIPOTÉTICA. 
B) “Aliás, em vez de usar a palavra ‘mentira’, como acabamos de fazer...” (linhas 2-3) → COMPARAÇÃO 
C) “E só não falamos isso por um pequeno detalhe...” (linha 2) → CAUSA. 
D) “... o Conar pede a suspensão imediata da campanha até que seja realizado o julgamento.” (linhas 14-15) 

→ TEMPO. 
 

QUESTÃO 22 
“E não meio-honesta, meio-responsável e meio-respeitosa.” (linhas 25) 
A palavra “meio”, nos três exemplos acima, fica invariável por se tratar de  
A) adjetivo. 
B) substantivo. 
C) numeral. 
D) advérbio. 
 

QUESTÃO 23 
Sobre alguns sinais de pontuação no texto, é INCORRETO afirmar que 
A) os parênteses  são usados para comentários à parte sobre o que se acabou de afirmar. 
B) as vírgulas em “Ao que nós, honestamente, respondemos...” (linhas 17-18) isolam um adjunto adverbial 

deslocado. 
C) o travessão (linha 16) coloca em destaque a informação que se segue a ele. 
D) o uso de aspas cumpre a mesma função, em todas as ocorrências. 
 

QUESTÃO 24 
“O Conar nasceu há 29 anos...” (linha 8) 
Em qual das alternativas abaixo a lacuna NÃO pode ser preenchida com a forma verbal “há”? 
A) Hoje são 24 de maio. Estamos _____ poucos dias do início da Copa. 
B) Estávamos esperando, ______ meses, a encomenda, que só chegou ontem. 
C) Não sai de casa _____ um bom tempo. 
D) O clube estava fechado ______ dias, e os sócios não foram avisados disso. 
 

QUESTÃO 25 
Em qual das séries de palavras abaixo todas foram grafadas corretamente? 
A) Atrasado, paralização, analisado. 
B) Excesso, exceção, excessivo. 
C) Necessidade, discussão, pretenção. 
D) Enxuto, enxarcado, enxurrada. 
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PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Questões numeradas de 26 a 30 

 
 

QUESTÃO 26 
Com base na Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Montes 
Claros, marque a alternativa CORRETA. 
A) Recondução é o retorno do servidor efetivo e estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de 

inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. 
B) A reversão poderá ser decorrente de decisão administrativa ou de sentença judicial transitada em 

julgado, estabelecendo esse ato, pelo qual o servidor demitido reingressa no serviço público, o 
ressarcimento dos vencimentos e vantagens próprios do cargo. 

C) A reintegração é o reingresso no serviço público do servidor em disponibilidade. 
D) O aproveitamento é o ato pelo qual o aposentado por invalidez reingressa no serviço publico, após 

verificação por junta médica oficial de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. 
 

QUESTÃO 27 
Com base na Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Montes 
Claros, analise as afirmativas abaixo. 
I - O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação ao 

valor da hora normal de trabalho, se diurno, e 75% (setenta e cinco por cento), se noturno. 
II - Somente será permitido serviço extraordinário mediante autorização do Prefeito, através de portaria, 

para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas 
diárias, podendo ser prorrogado por igual período, diante de situações inadiáveis, cuja inexecução 
possa acarretar prejuízos irreparáveis. 

III - O adicional por serviço extraordinário integra a remuneração e serve de base de cálculo para o 
pagamento das indenizações. 

IV - Não poderá receber gratificação por serviço extraordinário o ocupante de cargo em comissão ou função 
gratificada. 

 

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

 

QUESTÃO 28 
De acordo com o que determina a Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do 
Município de Montes Claros, em relação aos deveres do servidor público, analise as afirmativas abaixo, 
marcando V para as verdadeiras e F para as falsas. 
(   ) Exercer, com zelo e dedicação, as atribuições do cargo, sendo leal às instituições a que servir. 
(   ) Cumprir fielmente as ordens superiores, obedecendo ao princípio da hierarquia e subordinação 

funcional, ainda que essas sejam manifestamente ilegais. 
(   ) Atender com presteza ao público em geral, prestando todas as informações requeridas, mas 

ressalvando as protegidas por sigilo. 
(   ) Zelar por um bom ambiente de trabalho, não instigando a fofoca e a discórdia no ambiente de trabalho 

e não levando ao conhecimento do seu superior hierárquico toda e qualquer irregularidade cometida 
pelos colegas de trabalho no exercício do cargo. 

A sequência CORRETA é 
A) F, V, V, F. 
B) V, F, F, V. 
C) V, F, V, F. 
D) F, V, F, V. 
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QUESTÃO 29 
Nos termos da Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Montes 
Claros, a exoneração de cargo efetivo dar-se-á das seguintes formas, EXCETO 
A) Quando não forem satisfeitas as condições do estágio probatório. 
B) Quando for esta a forma de penalidade prevista em lei para infração cometida pelo servidor. 
C) Quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. 
D) Quando o servidor solicitar. 
 

QUESTÃO 30 
Com base na Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Montes 
Claros, analise as afirmativas abaixo. 
I - Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou 

provento. 
II - Poderá haver consignação em folha de pagamento, mediante autorização do servidor. 
III - O débito com o erário de servidor que for demitido será deduzido de seu crédito financeiro com o 

Município, devendo o saldo devedor, se houver, ser quitado dentro de 60 (sessenta) dias, sob pena de 
sua inscrição em dívida ativa. 

IV - O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto 
nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. 

 

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s). 
A) II e IV, apenas. 
B) III, apenas. 
C) I, III e IV, apenas. 
D) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO DISCURSIVA 
 
Baseando-se nas ideias defendidas pelo Conar (sem, contudo, copiá-las) e nas suas próprias experiências a 

respeito do assunto, desenvolva, num texto dissertativo de 10 (dez) linhas, o seguinte slogan do Conar:  
 

PROPAGANDA BOA É PROPAGANDA RESPONSÁVEL 
 
 

NÃO É NECESSÁRIO DAR TÍTULO AO SEU TEXTO 
 

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

 
 
 
 

RASCUNHO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


