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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 
Ao processo que provoca o acúmulo de substâncias minerais (areia, argila) ou orgânicas (lodo) em um corpo 
d’água, provocando a redução de sua profundidade e de seu volume útil, dá-se o nome de 
A) eutrofização. 
B) contaminação. 
C) desertificação. 
D) assoreamento. 
 

QUESTÃO 02 
Um dos problemas graves decorrentes da poluição atmosférica refere-se ao aumento da temperatura média 
da Terra, que é causado pelo lançamento de gases na atmosfera, principalmente o dióxido de carbono, o 
metano, os óxidos de nitrogênio e os hidrocarbonetos halogenados. Esse aumento de temperatura é 
conhecido como 
A) efeito estufa. 
B) buraco na camada de ozônio. 
C) chuva ácida. 
D) raios ultravioletas. 
 

QUESTÃO 03 
Todas as alternativas abaixo são aspectos importantes do abastecimento de água, EXCETO 
A) aumentar a esperança de vida da população. 
B) facilitar as práticas desportivas. 
C) diluir os esgotos sanitários. 
D) propiciar conforto, bem-estar e segurança. 
 

QUESTÃO 04 
Uma das características químicas da água é a sua dureza, provocada pela presença de sais de cálcio e 
magnésio sob forma de carbonatos, bicarbonatos e sulfatos. Todas as alternativas abaixo são aspectos 
característicos de uma água dura, EXCETO 
A) Gasta menos sabão para formar espuma. 
B) É desagradável ao paladar. 
C) Deposita sais em equipamentos. 
D) Mancha louças. 
 

QUESTÃO 05 
Os microorganismos são importantes nos processos de despoluição, pois são responsáveis pela 
decomposição e estabilização da matéria orgânica, tanto na natureza como nas estações de tratamento. 
Todas as afirmativas abaixo são verdadeiras, EXCETO 
A) As bactérias coliformes são típicas do intestino do homem e de outros animais de sangue quente 

(mamíferos) e, por estarem presentes nas fezes e serem de simples determinação, são adotadas como 
referência para indicar e medir a grandeza da poluição. 

B) Apesar da decomposição aeróbia de matéria orgânica produzir maus odores, processa-se em período de 
tempo menor que a decomposição anaeróbia. 

C) As bactérias aeróbias utilizam-se do oxigênio livre na atmosfera ou dissolvidos na água. 
D) A matéria orgânica, depois de estabilizada pelos microorganismos, pode ser assimilada pelas plantas e 

estas ingeridas como alimentos pelos homens e animais. 
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QUESTÃO 06 
Os resíduos sólidos são materiais heterogêneos (inertes, minerais e orgânicos), resultantes das atividades 
humanas e da natureza, os quais podem ser parcialmente utilizados, gerando, entre outros aspectos, proteção 
à saúde pública e economia de recursos naturais. Para sua gestão adequada, é necessário conhecer as suas 
características. Todas as afirmativas abaixo são características físicas dos resíduos sólidos, EXCETO 
A) Peso específico: é o peso dos resíduos sólidos em relação ao seu volume. 
B) Composição gravimétrica: determina a porcentagem de cada constituinte da massa de resíduos sólidos, 

proporcionalmente ao seu peso. 
C) Poder calorífico: indica a quantidade de calor desprendida durante a combustão de um quilo de resíduos 

sólidos. 
D) Teor de umidade: compreende a quantidade de água existente na massa dos resíduos sólidos. 
 

QUESTÃO 07 
A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, denominada Lei Orgânica da Saúde, dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. De acordo com a referida legislação, todas as afirmativas abaixo 
são verdadeiras, EXCETO 
A) A centralização político-administrativa, com direção única na esfera do governo federal, é um princípio 

que norteia as ações do Sistema Único de Saúde (SUS). 
B) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais 

e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui 
o Sistema Único de Saúde (SUS). 

C) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, está incluída no campo 
de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

D) A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde é uma das atividades destinadas à 
promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. 

 

QUESTÃO 08 
Todas as alternativas abaixo são competências da direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS), 
EXCETO 
A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 
B) Participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente e 

de saneamento básico. 
C) Definir e coordenar os sistemas de rede de laboratórios de saúde pública. 
D) Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade e de produção de produtos 

geneticamente modificados, e substâncias e serviços de consumo e uso veterinário. 
 

QUESTÃO 09 
De acordo com a Portaria nº 1.428/MS, de 26 de novembro de 1993, a avaliação que objetivará a proteção 
da saúde do consumidor usará como critério a identificação de fatores de risco. Todas as alternativas abaixo 
são critérios para essa avaliação, EXCETO 
A) Padrão de Identidade e Qualidade de produto e/ou serviço. 
B) Avaliação de Impacto Ambiental. 
C) A Legislação Sanitária. 
D) O Código de Defesa do Consumidor. 
 

QUESTÃO 10 
Conforme a Portaria nº 1.428/MS, de 26/11/1993, as embalagens dos produtos alimentares deverão conter 
informações para o consumidor. Todas as alternativas abaixo são informações que deverão ser apresentadas 
ao consumidor, EXCETO 
A) O seu teor nutricional. 
B) Os cuidados na sua reutilização. 
C) As impropriedades para o seu consumo. 
D) A data da validade da Licença Ambiental. 
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QUESTÃO 11 
De acordo com Lei nº 13.317/99 – Código de Saúde do Estado de Minas Gerais –, todas as alternativas 
abaixo são competências privativas do servidor público lotado na Secretaria de Estado de Saúde e em 
exercício no referido órgão, designado para o exercício de atividade de vigilância sanitária, EXCETO 
A) exercer o poder de polícia sanitária. 
B) interditar cautelarmente estabelecimento, produto, ambiente e serviço sujeitos ao controle sanitário. 
C) implantar e baixar normas relativas às ações de vigilância à saúde. 
D) apreender e inutilizar produtos sujeitos ao controle sanitário. 
 

QUESTÃO 12 
Segundo a Lei nº 13.317/99, saneamento é o conjunto de ações, serviços e obras que visam a garantir a 
salubridade ambiental. Todas as afirmativas abaixo estão de acordo com a referida legislação, EXCETO 
A) Toda construção considerada habitável será ligada à rede pública de abastecimento de água. 
B) Compete ao concessionário responsável pelo sistema público de abastecimento de água no Estado  

analisar, permanentemente, a qualidade da água e divulgar, mensalmente, os resultados obtidos aos 
usuários. 

C) Nas obras de construção civil, é obrigatória a drenagem permanente de coleções líquidas, originadas 
pelas chuvas ou não. 

D) As galerias ou redes de águas pluviais, quando utilizadas para lançamento de esgoto sanitário, serão 
mantidas limpas e em bom estado de funcionamento. 

 

QUESTÃO 13 
Para os efeitos da Lei nº 13.317/99, entende-se como saúde do trabalhador o conjunto de atividades 
destinadas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde do trabalhador submetido a riscos e 
agravos advindos das condições de trabalho. Todas as afirmativas abaixo são obrigações do empregador, 
estabelecidas na legislação quanto à saúde do trabalhador, EXCETO 
A) dar conhecimento à população residente na área de impacto da empresa dos riscos decorrentes do 

processo produtivo, com o fornecimento de cópias dos resultados dos exames complementares e 
atestados de saúde ocupacional dos trabalhadores. 

B) garantir e facilitar o acesso das autoridades sanitárias aos ambientes de trabalho e a sua permanência 
pelo tempo que se fizer necessário, fornecendo as informações e os dados solicitados para o 
desenvolvimento de suas atividades, estudos e pesquisas. 

C) comunicar imediatamente à autoridade sanitária a ocorrência de situações de risco grave ou iminente no 
ambiente de trabalho, estabelecendo cronograma de adoção de medidas para seu controle e correção. 

D) instituir programa de controle da saúde dos trabalhadores, custeando a realização dos exames médicos 
admissionais, periódicos, de mudança de função e demissionais, conforme a legislação em vigor, e 
colocando os resultados à disposição das autoridades sanitárias. 

 

QUESTÃO 14 
A Lei Municipal nº 09 de 23/7/76, denominada Código de Posturas do município de Montes Claros, dispõe 
sobre as medidas de Polícia Administrativa a cargo do Município e dá outras providências. Segundo o 
referido Código, todas as afirmativas abaixo são verdadeiras, EXCETO 
A) É terminantemente proibido consentir o escoamento de águas servidas das residências para a rua. 
B) O serviço de limpeza e capina das ruas e calçadas fronteiriças à residência dos moradores será de 

responsabilidade deles. 
C) Nos terrenos vagos, no caso de haver água estagnada, esta deverá ser escoada através de drenos, valas, 

canaletas, sarjetas, galerias ou córregos, com declividade apropriada no subsolo e no terreno. 
D) É terminantemente proibido lavar roupas em chafarizes, fontes ou tanques situados nas vias públicas. 
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QUESTÃO 15 
O Código de Posturas do município de Montes Claros estabelece normas para as mercadorias expostas à 
venda. Todas as afirmativas abaixo são verdadeiras, EXCETO 
A) As frutas e verduras expostas à venda não podem ser descascadas nem ficar expostas em fatias, salvo se 

em recipiente próprio, devidamente tampado. 
B) O leite deve ser pasteurizado e fornecido em recipientes apropriados. 
C) Os biscoitos e farinhas deverão ser conservados, obrigatoriamente, em latas, caixas, pacotes fechados ou 

sacos apropriados. 
D) As aves abatidas deverão ser expostas à venda completamente limpas da plumagem e, quando estiverem 

com as vísceras, deverão ficar, obrigatoriamente, em balcões ou câmaras frigoríficas. 
 
 

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.  

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 
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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. 
 

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. 
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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. 
 

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. 
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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. 
 

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 
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