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CCCAAARRRGGGOOO::: AAAUUUXXXIIILLLIIIAAARRR DDDEEE SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRIIIAAA

TEXTO:      A capacidade de amar
O amor é mais que um sentimento simples: consiste num conjunto de emoções e atitudes que as pessoas 

experimentam em relação aos mais diferentes objetos, ideias ou seres vivos, mas principalmente em relação a outras 
pessoas. Amar outro ser humano é uma atividade que deve ser desenvolvida e aperfeiçoada através de um aprendizado. 

Amar possui um significado tão amplo, que se torna difícil defini-lo claramente, podemos, apenas, dizer com certeza 
que é o sentimento mais puro e verdadeiro que o ser humano possui. 

A aprendizagem do amor começa na mais terna idade, entre mãe e filho. Nesta relação a mãe é a fonte de conforto e 
proteção, e precisará desenvolver compreensão mais ou menos intuitiva das necessidades do bebê. Essa compreensão 
surge através da experiência e do reconhecimento dos sinais particulares da criança. Por outro lado, ela não pode 
satisfazer instantaneamente todas as necessidades do filho, e isso em benefício dele próprio. Este é o início de uma 
aprendizagem através da qual a criança começa a aprender e aceitar as limitações do mundo exterior. 

Muitos anos podem se passar até a criança amadurecer a sua capacidade de dar amor. Mas, por fim, a criança supera 
o seu egocentrismo e deixa de ver as outras pessoas apenas como um simples meio de satisfação de sua própria 
necessidade. Dar torna-se mais importante do que receber; amar, mais importante do que ser amado.  

(Lúcia Helena Salvetti De Cicco) 
01) Sobre o texto “A capacidade de amar” é correto afirmar que: 

A) O amor é um sentimento complexo e sublime. 
B) É fácil definir o amor, pois é um sentimento puro e verdadeiro. 
C) Ser amado é muito mais importante do que amar. 
D) A aprendizagem do amor começa na mais terna idade, entre mãe e filho. 
E) Amar outro ser humano é uma atividade que não deverá ser aperfeiçoada através de um aprendizado. 

02) Em relação ao amor, de acordo com o texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) É mais do que um sentimento simples. 
(     ) Consiste num conjunto de emoções e atitudes que as pessoas experimentam em relação aos mais diferentes 

objetos, ideias ou seres vivos, mas principalmente em relação a outras pessoas. 
(     ) É o sentimento mais puro e verdadeiro que o ser humano possui. 
A sequência está correta em: 
A) F, V, F  B) V, V, F  C) F, F, V  D) V, F, V  E) V, V, V 

03) No trecho “Essa compreensão surge através da experiência e do reconhecimento dos sinais particulares da 
criança.” as palavras destacadas possuem como respectivos sinônimos: 
A) percepção / envolvimento    D) permanência / estímulo 
B) prática da vida / identificação    E) desonra / decisão 
C) infelicidade / observação 

04) De acordo com o texto “A capacidade de amar”, analise: 
I. Muitos anos podem passar até que a criança amadureça a sua capacidade de dar amor. 

II. Dar amor torna-se mais importante do que receber. 
III. Amar é mais importante do que ser amado. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II  B) I, II, III  C) I, II   D) I, III   E) III 

05) No trecho “Este é o início de uma aprendizagem através da qual a criança começa a aprender e aceitar as 
limitações do mundo exterior.” o ponto final (.) foi utilizado para: 
A) Encerrar o período; indicar maior pausa. 
B) Indicar uma pausa de curta duração. 
C) Marcar termos deslocados. 
D) Dar início a uma sequência que discrimina uma ideia anterior. 
E) Mostrar que a frase encontra-se em sentido diverso do usual. 

06) Em “O amor é mais que um sentimento simples.” a palavra destacada foi acentuada pelo mesmo motivo que: 
A) própria  B) só   C) início  D) através  E) até 

07) Assinale a afirmativa que apresenta ERRO quanto à ortografia: 
A) A aprendizagem do amor emergiu entre as pessoas. 
B) O amor absolve o filho arrependido. 
C) A criança tem um futuro promíscuo, inserto. 
D) Não compareceu porque não tinha pureza no coração. 
E) Cumprimentou-o com simplicidade e satisfação. 
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08) No trecho “Por outro lado, ela não pode satisfazer instantaneamente todas as necessidades do filho, ...” a palavra 
destacada possui como antônimo correto: 
A) demoradamente      D) claramente 
B) subtamente      E) rapidamente 
C) momentaneamente 

09) Assinale a relação de diminutivos que se encontra INCORRETA: 
A) criança /criancinha     D) bebê / bebezinho 
B) amor / amorzinho     E) mundo / mundoinho 
C) conjunto / conjuntinho 

10) No trecho “A aprendizagem do amor começa na mais terna idade, entre mãe e filho.” a vírgula (,) foi utilizada 
para:
A) Dar início a fala.      D) Isolar explicações. 
B) Isolar gírias.      E) Indicar uma pausa de curta duração. 
C) Marcar mudança de interlocutor. 

MATEMÁTICAMMAATTEEMMÁÁTTIICCAA

11) As figuras representam uma laranja, um copo e uma caixa de suco utilizadas em um comercial de suco de 
laranja. Quais sólidos geométricos se relacionam com os itens citados? 
A) Esfera, cone e cilindro. 
B) Cubo, cone e cilindro. 
C) Cone, esfera e prisma. 
D) Esfera, cilindro e prisma. 
E) Esfera, cubo e cone. 

12) A altura de Márcia foi expressa de 5 maneiras distintas e apenas uma delas está INCORRETA. Assinale-a: 
A) 1,75m      B) 175cm         C) 17,5dm          D) 17500mm         E) 0,175dam 

13) Roberto gastou dois quintos da hora no trajeto entre sua casa e o trabalho. Sabe-se que Roberto chegou ao 
trabalho às 8 horas e 13 minutos. A que horas Roberto saiu de casa? 
A) 7 horas e 45 minutos.     D) 7 horas e 54 minutos. 
B) 7 horas e 49 minutos.     E) 7 horas e 56 minutos. 
C) 7 horas e 52 minutos. 

14) Uma pessoa carrega uma mochila com 2/9 de seu peso. Se a mochila tem 18kg, assinale qual é o peso da pessoa 
e da mochila juntos: 
A) 81kg        B) 95kg                   C) 91kg                   D) 99kg           E) 102kg 

15) Edgar e sua esposa Mariana  fizeram uma viagem de carro, entre duas cidades, cuja distância é de 260km. Se 
ele dirigiu 3/4 do caminho e ela o restante, quantos quilometros Edgar dirigiu a mais que sua esposa? 
A) 120km               B) 124km             C) 130km                  D) 136km              E) 142km 

LEGISLAÇÃO BÁSICALLEEGGIISSLLAAÇÇÃÃO BO BÁÁSSIICCAA

16) A Emenda Constitucional nº. 19/98 repercutiu a chamada Reforma Administrativa, fazendo constar 
expressamente do artigo 37 de nossa Carta Maior, os princípios que devem nortear a atividade da 
administração pública. A Lei Orgânica do Município de Manhuaçu/MG acompanhou esta importante 
mudança, em seu artigo 98, cuja redação foi dada pela Emenda à Lei Orgânica Municipal nº. 001/98. Assinale 
a alternativa que NÃO corresponde a um desses princípios que constam da referida lei: 
A) Legalidade.  B) Moralidade.   C) Razoabilidade.  D) Eficiência.   E) Pessoalidade. 

17) O artigo 107 da Lei Orgânica do Município de Manhuaçu/MG, primeira parte, afirma que “A ação 
administrativa do Poder Executivo será organizada segundo os critérios de ______________ e _____________.” 
Assinale abaixo a alternativa que completa corretamente a redação do dispositivo legal mencionado: 
A) centralização / desconcentração    D) descentralização / concentração 
B) descentralização / regionalização    E) centralização / desprecarização 
C) regionalização / desprecarização 

18) Segundo a Lei Orgânica do Município de Manhuaçu/MG é permitido, ao povo, através de suas lideranças: 
I. Manifestar-se sobre proposta de alteração na legislação pertinente à atividade do setor. 

II. Analisar e manifestar-se sobre o Plano Diretor, o Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual 
do Município. 

III. Acompanhar e fiscalizar a execução de planos e programas setoriais. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, II  B) I   C) II, III  D) I, II, III  E) N.R.A. 
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19) Quanto à administração de pessoal do serviço público municipal, assinale a alternativa INCORRETA com 
relação ao que dispõe a Lei Orgânica do Município de Manhuaçu/MG: 
A) O prazo de validade de concurso público é de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. 
B) É garantido ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical. 
C) O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. 
D) As funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. 
E) É permitido aos servidores públicos municipais e às entidades representativas o direito de reunião nos locais de 

trabalho.
20) O artigo 105, com redação dada pela Emenda à Lei Orgânica Municipal nº. 004/2009, trata de assunto 

polêmico, em relação à Administração Pública: o nepotismo. São proibidos de contratar com o Município de 
Manhuaçu/MG, EXCETO: 
A) Prefeito.       D) Empregados Públicos Municipais. 
B) Os Servidores Públicos Municipais.    E) Parentes de segundo grau dos Vereadores. 
C) Parentes de segundo grau do Prefeito. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOSCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS
21) Sobre o atendimento telefônico, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(     ) É importante atender o telefone com o nome do departamento e oferecer ajuda a quem ligou.
(     ) É necessário atender, no máximo, ao terceiro toque.
(     ) É necessário utilizar corretamente os recursos disponíveis, como: secretária eletrônica, transferência de 

chamada, fax.
A sequência está correta em: 
A) F, F, V  B) V, V, F  C) V, F, V  D) F, V, F  E) V, V, V 

22) Acerca dos recados ao telefone, analise: 
I. Deve-se transmitir o recado o mais breve possível.

II. É necessário anotar os recados com letra legível, não deixando de anotar detalhes como dia, hora, assunto e 
número de telefone para contato.

III. Deve-se aproveitar o horário de serviço para fazer ligações particulares.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, II, III  B) II   C) I, II   D) III   E) II, III 

23) Sobre arquivo, assinale a afirmativa INCORRETA: 
A) O arquivo auxilia o administrador na tomada de decisões. 
B) É fonte de pesquisa. 
C) Racionaliza o trabalho. 
D) Possibilita a fácil localização de documentos. 
E) Há dificuldade na localização de materiais, consultas e documentos.  

24) Acerca de arquivo morto, analise: 
I. São documentos desnecessários ao movimento cotidiano do estabelecimento.

II. Refere-se aos documentos que deixam de fazer parte do arquivo vivo.
III. Permite a guarda ordenada dos documentos.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II  B) I, II, III  C) III   D) I, II   E) II, III 

25) São princípios básicos de relações humanas, EXCETO: 
A) Ter a capacidade de observação.    D) Analisar as ordens e não acatá-las. 
B) Procupar-se com o desenvolvimento da equipe.  E) Dar explicação oportuna de suas iniciativas. 
C) Saber distinguir obediência de submissão. 

26) São atribuições do Auxiliar de Secretaria, EXCETO: 
A) Atender telefonemas e fazer ligações. 
B) Receber e expedir correspondências. 
C) Estabelecer a rotina de trabalho. 
D) Assessorar reuniões, estabelecendo regras aos setores. 
E) Manter o arquivo atualizado. 

27) Sobre o atendimento telefônico, analise: 
I. É necessário interromper o interlocutor antes que complete sua mensagem. 

II. Deve-se dar solução ao assunto levantado pelo interlocutor. 
III. Deve-se demonstrar interesse ao atender o interlocutor. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II  B) I, II, III  C) I, II   D) II, III  E) I 
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28) Sobre o comportamento ético, marque o INCORRETO: 
A) Dizer a verdade.      D) Não criticar as pessoas na frente de estranhos. 
B) Desmerecer os concorrentes.    E) Entregar qualidade. 
C) Falar com as pessoas e não delas. 

29) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) É dever do Auxiliar de Secretaria realizar encaminhamento com habilidade.
(     ) É necessário ter cuidado com as informações de ordem particular.
(     ) Um serviço consistente e de alta qualidade traduz-se em atenção e competência.
A sequência está correta em: 
A) V, F, V  B) V, V, V  C) F, F, V  D) V, F, F  E) F, V, F 

30) São aspectos relacionados entre os colegas de trabalho, EXCETO: 
A) Objetividade.      D) Agressividade.  
B) Colaboração.      E) Lealdade. 
C) Autocontrole.  

CONHECIMENTOS GERAISCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS GGEERRAAIISS

31) A cidade do Rio de Janeiro teve, em agosto de 2009, menos 346 vítimas de acidentes de trânsito do que no 
mesmo período de 2008. A queda de 23,3% aconteceu depois do início de uma operação emergencial lançada 
em 19 de março de 2009. O objetivo da ação era salvar vidas, combatendo a mistura de álcool e direção. As 
informações são da própria Secretaria. Em agosto de 2008, foram contabilizadas 1.488 vítimas de acidentes e, 
no mesmo mês em 2009, o número caiu para 1142, segundo os dados do Grupo de Socorro de Emergência 
(GSE). Em julho de 2009, a redução do número de vítimas de acidentes na cidade foi de 20,6%. Em junho, foi 
de 25,6%. Em maio, a queda ficou em 36,2%. Já em abril, a diminuição foi de 23,6%. E, de 19 de março a 19 
de abril – período que compreende o primeiro mês da Operação –, o número de vítimas registrou queda de 
19%. O acumulado de março a julho mostra que 2117 pessoas deixaram de ser vitimadas por acidentes de 
trânsito.                                          (http://g1.globo.com/Noticias/Rio)

Essa lei, que visa especificamente o combate à direção alcoolizada, recebeu o nome de: 
A) Lei Anti-álcool.      D) Lei da Sobriedade. 
B) Lei Seca.      E) Lei Anti-etanol. 
C) Lei de Trânsito Sóbrio. 

32) Os países do G20 (grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo) não devem parar de ampliar os 
gastos e reduzir os impostos e os juros para restaurar o crescimento econômico mundial, concluíram os 
ministros de finanças e os presidentes dos bancos centrais do Bric. Reunidos em Londres, defenderam a 
manutenção das políticas anticíclicas pelas principais economias do planeta. Em comunicado conjunto, os 
países do Bric afirmaram que, apesar dos sinais positivos detectados nos últimos meses, ainda é cedo para 
decretar o fim da crise. “A economia global ainda atravessa grande incerteza e riscos significativos permanecem 
para a estabilidade econômica e financeira”, destacou o texto, que teve a assinatura do ministro da Fazenda, 
Guido Mantega e do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Os países que formam o BRIC são: 
A) Brasil, Ruanda, Iemem e China.    D) Bangladesh, Reino Unido, Istambul e Cuba. 
B) Bulgária, Rússia, Inglaterra e Colômbia.   E) Brasil, Rússia, Índia e China. 
C) Bolívia, Roma, Índia e Chipre. 

33) O Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) aprovou ontem, uma resolução que estabelece os limites 
máximos de emissões de poluentes para veículos leves. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, carros 
movidos a gasolina e álcool saídos de fábrica deverão emitir, em média, 33% a menos poluentes a partir de 1º 
de janeiro de 2014. Já os veículos movidos a diesel terão de se adaptar um ano antes. A determinação faz parte 
do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve). De acordo com Rudolf 
Noronha, Gerente de Qualidade do Ar do Ministério, a determinação contida na resolução do Conama vai 
reduzir de maneira expressiva os poluentes emitidos pelos veículos. “Esta medida, somada à inspeção veicular, 
vai trazer uma melhoria significativa à qualidade do ar das cidades”, disse. Ainda, segundo a pasta, Noronha 
afirmou que o Brasil vai alcançar padrões equivalentes ao que há de mais moderno no mundo em termos de 
iniciativas para melhoria da qualidade do ar.            (http://veja.abril.com.br/agencias/ae/brasil/detail/2009-09-03-516870.shtml)

Os principais gases poluentes encontrados nos carros leves movidos a gasolina e álcool são: 
A) Enxofre, lítio e diesel.     D) Álcool etílico e oxigênio. 
B) Dióxido de ferro e etanol.    E) Gás metano e monóxido hidrolizado de carbono. 
C) Monóxido de carbono e óxido de nitrogênio. 
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34) A capitalização da Petrobras, a maior já anunciada no país e em curso no mundo, pode esbarrar na Lei das 
S.A., que prevê igualdade de condições entre acionistas controladores e minoritários para aportar dinheiro em 
empresa aberta, informa reportagem de Toni Sciarrettta para a Folha. No formato divulgado, os minoritários 
– incluindo os dos fundos FGTS – terão de desembolsar dinheiro à vista, enquanto a União poderá ceder 
títulos públicos para comprar ações. Em outubro de 1953, com a edição da Lei 2004, a constituição da 
Petrobras foi autorizada com o objetivo de executar as atividades do setor petróleo no Brasil em nome da 
União. A Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras iniciou suas atividades com o acervo recebido do antigo Conselho 
Nacional do Petróleo (CNP), que manteve sua função fiscalizadora sobre o setor. Em 2003, coincidindo com a 
comemoração dos seus 50 anos, a Petrobras dobrou a sua produção diária de óleo e gás natural, ultrapassando 
a marca de 2 milhões de barris, no Brasil e no exterior. A autorização para o funcionamento da Petrobras se 
deu, portanto, no governo de: 
A) Juscelino Kubitschek.     D) Gaspar Dutra. 
B) Getúlio Vargas.       E) Hermes da Fonseca. 
C) Jânio Quadros.   

35) Um dos assuntos mais discutidos ultimamente pela comunidade científica internacional é a nanotecnologia. 
Muita gente acredita que está tendo o mesmo efeito da Revolução Industrial, quando se introduziu o vapor 
para fazer funcionar as máquinas. Os governos estão começando a reconhecer que os produtos da 
nanotecnologia exigem atenção reguladora especial. Uma definição muito clara de nanotecnologia é difícil, mas 
pode-se afirmar que é o encontro de várias disciplinas, como química, física, matemática, engenharia. Esse 
conhecimento agrega todas essas informações e estuda determinados fenômenos de um ponto de vista 
específico. Assinale-o: 
A) Espessura. B) Densidade.  C) Tamanho.  D) Coloração.  E) Odor. 

CONHECIMENTOS LOCAISCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS LLOOCCAAIISS

36) Sobre a história do município de Manhuaçu, analise: 
I. Os primeiros habitantes do município foram os índios aimorés.

II. A animosidade entre silvículas e desbravadores fez com que o Curador Nicácio Brum da Silveira fundasse, em 
1843, um aldeamento para os índios no local, hoje conhecido por Ponte da Aldeia, cabendo-lhes também, as 
vertentes que deságuam no rio São Luís.

III. Os primeiros desbravadores, procedentes do litoral, penetraram o vale do Manhuaçu através dos rios Doce e 
Manhuaçu.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II  B) I, II, III  C) I   D) II, III  E) I, III 

37) É um distrito do município de Manhuaçu: 
A) Piraúba.       D) Mercês. 
B) São Pedro do Avaí.     E) Dores do Turvo. 
C) Silveirânia. 

38) São municípios limítrofes ao município de Manhuaçu, EXCETO: 
A) Luisburgo. B) Raul Soares.  C) Simonésia.  D) Vermelho Novo. E) Rio Pomba. 

39) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) Manhuassu teve sua grafia alterada para Manhuaçu, mediante lei. 
(     ) Mediante lei provincial, a sede da vila de São Lourenço é transferida para o município de “Manhuassu”, em 

1881. 
(     ) Com a abertura das primeiras estradas da região, a criação de suínos e o cultivo do café foram beneficiados. 
A sequência está correta em: 
A) F, V, F  B) V, F, F  C) V, F, V  D) V, V, V  E) V, V, F 

40) O município de Manhuaçu está inserido na bacia do rio Doce, sendo banhado pelo seguinte rio: 
A) Rio Doce.      D) Rio Parnaíba do Sul. 
B) Rio Parnaíba.      E) Rio Claro. 
C) Rio Manhuaçu.







