
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA ESTADO DE MINAS GERAIS  
EDITAL Nº 001/2016 - CONCURSO PÚBLICO 
                                                                                                                                             MATUTINO – 15/01/2017 
PROVA OBJETIVA                                                               NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO  
 
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO - AUXILIAR DE SAÚDE 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Não é permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia, 
desde que informe no ato da inscrição) ou portando: aparelhos eletrônicos, qualquer tipo de relógio, chaves e 
acessórios que cubram a cabeça e/ou rosto. 
 
2. Caso o candidato porte algum dos itens mencionados anteriormente, antes do início das provas deverá 
acomodá-lo(s) EMBAIXO DE SUA CADEIRA, sob sua guarda e responsabilidade, mantendo o(s) aparelho(s) 
eletrônico(s) desligado(s), sob pena de ser eliminado deste Concurso Público. 
 
3. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
4. Assine seu cartão-resposta.  
 
5. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno 
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita 
depois de iniciada a prova.    
 
6. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão. 
 
7. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, 
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
8. Sua prova tem 20 questões, com 4 alternativas. 
 
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
10. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para a realização da Prova 
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
11. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início, sem 
levar o caderno de provas. 
 
12. O candidato poderá levar o caderno de provas, assim como anotação contendo transcrição do seu cartão-
resposta, somente 1h30min (uma hora e trinta minutos) após o início da realização das provas.  
 
13. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
14. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado. 
 
15. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 
prédio. 
 
16. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências. 
 
17. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo o certame, não lhe sendo 
mais permitido o uso do banheiro e bebedouro. 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o texto seguinte para responder às duas próximas questões. 
 
Canção do exílio: (Gonçalves Dias). 
 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o sabiá; 
As aves que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá. 
 
Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas têm mais flores, 
Nossos bosques têm mais vida, 
Nossa vida mais amores. 
 
Em cismar, sozinho, à noite, 
Mais prazer encontro eu lá; 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o sabiá. 
 
Minha terra tem primores, 
Que tais não encontro eu cá; 
Em cismar, sozinho, à noite, 
Mais prazer encontro eu lá. 
 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o sabiá; 
Não permita Deus que eu morra, 
Sem que volte para lá. 
 
Sem que desfrute os primores 
Que não encontro por cá; 
Sem qu’inda aviste as palmeiras, 
Onde canta o sabiá. 

 
01. Quanto à interpretação do poema “Canção do exílio,” assinale a alternativa incorreta: 
a) “Nosso céu tem mais estrelas, / Nossas várzeas têm mais flores,” esses versos mostram o desencantamento do 
eu lírico com sua pátria. 
b) A visão de pátria apresentada no poema é positiva e idealizada.  
c) As palavras “lá” e “cá” representam o lugar deixado para trás e o lugar em que o eu poético se encontra no 
momento em que sente saudades. 
d) Os versos “As aves, que aqui gorjeiam, / Não gorjeiam como lá,” indicam sentimento de desilusão do poeta. 
 
02. Alguns versos do poema de Gonçalves Dias podem ser relacionados a trechos do “Hino Nacional 
Brasileiro,” escrito 63 anos depois, em 1909. Identifique esses versos: 
a) “Brasil, um sonho intenso, um raio vívido/De amor e de esperança à terra desce”. 
b) “Nossos bosques têm mais vida,/ Nossa vida no teu seio mais amores”. 
c) “Gigante pela própria natureza/ És belo, és forte, impávido colosso”. 
d) “Brasil, de amor eterno seja símbolo/ O lábaro que ostentas estrelado”. 
 
03. Assinale a alternativa onde temos sequencialmente ditongo, hiato e tritongo: 
a) Sarau, friíssimo, tênue. 
b) Riu, creem, quatro. 
c) Sofreu, doer, enxaguei. 
d) Quantia, cruel, bainha. 
 
04. Entre os pronomes pessoais, incluem-se os pronomes de tratamento, também chamados formas de 
tratamento, que se usam no trato com as pessoas. Dependendo da pessoa a quem nos dirigimos, do seu 
cargo, título, idade, dignidade, o tratamento será familiar ou cerimonioso. Então, assinale a alternativa 
onde haja pronome de tratamento: 
a) Não há nada para eu ler. 
b) Ele não é eu, eu não sou ele. 
c) Entre mim e os professores da escola a relação era muito amistosa. 
d) Sua Santidade está cansado. 
 
05. Assinale a alternativa onde a grafia do porquê está incorreta: 
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a) Você fez isso, por que? 
b) Essa é a razão por que o demiti. 
c) Venha porque fazemos questão de sua presença. 
d) Ninguém sabe o porquê de ela ter feito isso. 
 
MATEMÁTICA 

06. Dados , então o valor de  é: 

a) 107 

b) 10-7 

c) 1024 

d) 10-24 

 
07. Para calcular a área de um triângulo retângulo, basta multiplicar a base pela altura e dividir o resultado 
por dois, no entanto, isso é válido para triângulos retângulos. Mas o desafio é calcular a área de um 
triângulo que não seja retângulo, por exemplo, um triângulo cujos lados medem 4cm, 6cm e 8cm. 
Calculada então, a área desse triângulo é: 

a)  
 

b)  
 

c)  
 

d)  
 
08. No final de ano, Marcelo decide fazer uma viagem internacional com sua família, então vai pra França. 
Em uma das visitas do passeio, eles passam por uma cidade em que se observa, na fachada de uma das 
casas, a numeração romana MCMXI que data a construção da obra. Rapidamente, Marcelo pergunta ao 
guia de viagem. – Que ano foi construída aquela residência? A resposta que corresponde à construção é: 
a) 1711 
b) 1811  
c) 1911 
d) 1921 
 
09. Três amigos saíram para lanchar, Azael, Miguel e Elias. Ao pedirem a conta, o valor da nota de Azael foi 
R$ 29,00, de Miguel R$ 23,00 e de Elias R$ 19,00. Sabendo que Azael tomou 2 sucos, comeu um lanche e 
tomou um copo de sorvete; Miguel tomou um suco, comeu um lanche e tomou um copo de sorvete; e Elias 
tomou um suco e comeu um lanche. (obs: os sucos pedidos por Azael, Miguel e Elias têm o mesmo valor, 
assim como os lanches pedidos por Azael, Miguel e Elias têm o mesmo valor e também os sorvetes 
pedidos por Azael e Miguel têm o mesmo valor). Pergunta-se: qual o valor de cada produto? 
a) Suco R$ 6,00, lanche R$ 13,00 e sorvete 4,00. 
b) Suco R$ 6,00, lanche R$ 12,00 e sorvete 5,00. 
c) Suco R$ 6,00, lanche R$ 14,00 e sorvete 6,00. 
d) Suco R$ 5,00, lanche R$ 13,00 e sorvete 6,00. 
 
10. Sabendo que a sigla M.M.C. na matemática significa Mínimo Múltiplo Comum e que M.D.C. significa 
Máximo Divisor Comum, pergunta-se: qual o valor do M.M.C. de 6 e 8 dividido pelo M.D.C. de 30, 36 e 72? 
a) 8 
b) 6  
c) 4 
d) 2 
 
INFORMÁTICA  
11. No computador, ligamos o fio na tomada e _____________ para poder alimentar os componentes 
elétricos. 
Marque a alternativa que preenche a lacuna corretamente. 
a) no monitor 
b) no teclado 
c) no mouse 
d) na fonte 
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12. Sistema operacional é o software ou programa mais importante que é executado em um computador, é 
ele quem dá a possibilidade de o usarmos e darmos ordens a ele. Sabendo disso, marque a alternativa 
correta que apresenta um sistema operacional em uso. 
a) Linux 
b) Microsoft Access 
c) IOS 
d) Microsoft Word 
 
13. Planilha eletrônica é um tipo de programa de computador que utiliza tabelas para realização de 
cálculos ou apresentação de dados. Cada tabela é formada por uma grade composta de linhas e colunas. 
O nome eletrônica deve-se à sua implementação por meio de programas de computador. O elemento 
indicado pelo cruzamento entre uma linha e uma coluna chama-se: 
a) Grupo 
b) Rede 
c) Célula 
d) Entroncamento 
 
14. Analise a figura a seguir e marque a alternativa incorreta. 
  

 
 
a) A expressão “Prova Objetiva” está com a fonte Arial tamanho 11. 
b) A expressão “Prova Objetiva” está alinhada à direita. 
c) Na expressão “Prova Objetiva”, está aplicado o comando negrito. 
d) Na expressão “Prova Objetiva”, está aplicado o comando sublinhado. 
 
15. Analise a figura a seguir e marque a alternativa correta com os nomes dos itens 6 e 10. 
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a) Fonte e Teclado 
b) Processador e Teclado 
c) Mouse e Monitor 
d) Placa mãe e leitor de CDs/DVDs 
 
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
16. São pertencentes à Administração Direta: 
a) Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde Municipais 

b) Autarquias Fundacionais dos municípios 

c) Banco do Brasil 
d) Fundação de Assistência Municipal 
 
17. Com relação ao Orçamento Público Brasileiro, assinale a alternativa correta. 
a) O Orçamento Público no Brasil inicia-se com um texto elaborado pelo Poder Legislativo e entregue ao Poder 
Executivo para discussão, aprovação e conversão em lei. 
b) O Orçamento Público no Brasil inicia-se com um texto elaborado pelo Poder Judiciário e entregue ao Poder 
Executivo para discussão, aprovação e conversão em lei. 
c) O Orçamento Público no Brasil inicia-se com um texto elaborado pelo Poder Executivo e entregue ao Poder 
Judiciário para discussão, aprovação e conversão em lei. 
d) O Orçamento Público no Brasil inicia-se com um texto elaborado pelo Poder Executivo e entregue ao Poder 
Legislativo para discussão, aprovação e conversão em lei. 
 
18. “O orçamento deve ser uno, ou seja, deve existir apenas um orçamento para dado exercício 
financeiro”. Tal afirmativa diz respeito ao seguinte princípio orçamentário: 
a) Totalidade 

b) Unidade 

c) Anualidade 

d) Especificação 

 
19. O Prefeito Municipal de Piraúba-MG, com a finalidade de preencher vaga existente na sua 
Administração, nomeia candidato aprovado em concurso público, para o cargo de Auxiliar Administrativo. 
Porém, para que esse ato de nomeação seja válido, ele deve ser publicado. Esse ato de publicação 
evidencia que o Prefeito atendeu ao seguinte princípio da administração pública: 
a) Publicidade 

b) Moralidade 

c) Impessoalidade 

d) Finalidade 
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20. Não é característica de um Órgão Público: 
a) Voltado para o cumprimento de uma atividade a ser desenvolvida pelo Estado. 
b) Composto por agentes públicos. 
c) Possui personalidade jurídica própria. 
d) Resulta de uma técnica de organização administrativa chamada “desconcentração”. 
 
RASCUNHO 
 


