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TEXTO:
Deve-se dar esmolas?
Esmola é o que se dá por caridade a alguém que necessita. Deve ser evitada e utilizada em último caso, quando todas
as outras alternativas falharam. A todo ser humano, qualquer que seja a situação em que esteja vivendo, é preciso garantir
dignidade. Desde o direito à privacidade, ao livre arbítrio, à educação, até o direito ao trabalho através do qual se entende
que a própria pessoa possa administrar sua vida e obter o que necessita para viver.
Quando uma família se desestrutura, quando enfrenta alguma tragédia, doença prolongada de seu chefe, ou alguma
impossibilidade para o trabalho, deve-se entender que esta situação não é definitiva e tem que ser encarada como
passageira. Neste momento, quando se recorre à esmola, leva-se junto com ela também a humilhação, o rebaixamento à
condição de favor. Ou seja, junto com o ato da caridade está implícito o ato de vontade: dou porque quero, não tenho
obrigação. Com esmola o direito acaba e o necessitado perde a condição de ser humano sujeito de direitos e passa à
condição de objeto que vai receber alguma coisa dependendo da vontade de quem dá ou de quem a administra.
Por não se tratar de direitos, a administração da esmola também não tem critérios objetivos, ou seja, dá-se a quem vê,
a quem está mais perto e nem sempre a quem mais necessita. Uma sociedade que conta com políticas públicas para
crianças, idosos, doentes e desempregados não precisa lançar mão de esmolas. A manutenção de políticas sociais
estáveis, além de garantir direitos, tem também de garantir a universalidade do atendimento, ou seja, o serviço ou o
benefício tem que atingir a todos que dele necessitam. A esmola só serve para deixar em paz a consciência de quem dá.
Ainda assim, a paz é falsa.
(Alda Marco Antônio. In: Istoé, 19/06/1996)
01) De acordo com o texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) Com a esmola, o necessitado passa à condição de objeto que vai receber alguma coisa.
( ) A esmola deixa em paz a consciência de quem a dá.
( ) É necessário garantir dignidade a todo ser humano.
A sequência está correta em:
A) V, F, V
B) V, V, V
C) F, F, V
D) V, V, F
E) F, V, F
02) Sobre a esmola, de acordo com o texto, marque o INCORRETO:
A) Juntamente com o ato da caridade está implícito o ato de vontade.
B) Quando se recorre à esmola, leva-se junto com ela a humilhação.
C) Deve ser evitada e utilizada em último caso, quando todas as outras alternativas falharam.
D) Geralmente, o mais necessitado a recebe.
E) É o que se dá por caridade a alguém que necessita.
03) De acordo com o texto, assinale quem deverá receber esmolas:
A) Uma família desestruturada, quando enfrenta alguma tragédia.
B) Todo ser humano, qualquer que seja a situação em que esteja vivendo.
C) O necessitado que perdeu a condição de ser humano.
D) Todo ser humano que se encontra impossibilitado para o trabalho.
E) É necessário garantir dignidade a todo ser humano e não recorrer à esmola.
04) Em “Deve ser evitada e utilizada em último caso, quando todas as outras alternativas falharam.” A palavra
destacada anteriormente denota ideia de:
A) Casualidade.
B) Proporção.
C) Tempo.
D) Finalidade.
E) Conclusão.
05) Assinale a alternativa em que a palavra destacada possui o mesmo significado do que a apresentada nos
parênteses:
A) “... está implícito o ato de vontade” (subentendido)
B) “... e tem que ser encarada como passageira.” (olhar de cara, com atenção)
C) “... o necessitado perde a condição de ser humano...” (classe social)
D) “A manutenção de políticas sociais estáveis,” (representação)
E) “Neste momento, quando se recorre à esmola,” (interpor recurso judicial)
06) Em “ainda assim, a paz é falsa.” As palavras em destaque contêm, respectivamente:
A) tritongo / hiato
D) dígrafo / ditongo
B) hiato / dígrafo
E) hiato / encontro vocálico
C) ditongo / dígrafo
07) No trecho “Uma sociedade que conta com políticas públicas para crianças, idosos, doentes e desempregados não
precisa lançar mão de esmolas.” As vírgulas foram utilizadas para:
A) Separar expressões de caráter explicativo.
D) Marcar a omissão de uma palavra.
B) Marcar termos deslocados.
E) Separar palavras da mesma classe.
C) Marcar o vocativo.
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08) Assinale a alternativa em que a regência se encontra de acordo com a norma culta da língua:
A) A família enfrenta tragédia e doença prolongada.
B) A família enfrenta situação e desestruturas definitiva.
C) A família enfrenta problema e situação difícil.
D) A família enfrenta problema e doenças definitivas.
E) Um e outro problema difícil foi enfrentado pela família do necessitado.
09) Assinale a alternativa em que a palavra destacada tem o significado contrário apresentado corretamente nos
parênteses:
A) “Ainda assim, a paz é falsa.” (em vão)
B) “Esmola é o que se dá por caridade.” (complacência)
C) “É preciso garantir a dignidade ao ser humano.” (brio)
D) “A família encontra-se desestruturada.” (organizada, estruturada)
E) “A própria pessoa deverá administrar a sua vida.” (ministrar)
10) Assinale a alternativa que apresenta ortografia correta:
A) A esmola absolve a consciência de quem a dá.
D) Ele fez a cessão dos direitos dos idosos.
B) O futuro de um necessitado é inserto.
E) Ele sempre agia com muita descrição.
C) A administração da esmola é despensada.
M
ATEMÁTICA
MATEMÁTICA
11) Qual é o coeficiente do termo x4 no desenvolvimento do produto notável: (2x2 + 3x)3 ?
A) 18
B) 36
C) 42
D) 50

E) 54

12) A área em negrito limitada pelas duas circunferências na figura apresentada tem 20cm2. Se as
circunferências apresentam seus centros no mesmo ponto, e o diâmetro da circunferência externa mede 12cm,
qual é a medida do raio da circunferência interna?
A) 3cm
B) 4cm
C) 5cm
D) 6cm
E) 8cm
13) Ary despejou 8 litros de suco em três recipientes com capacidades diferentes, de tal forma que os recipientes
receberam volumes proporcionais a essas capacidades que são 4, 6 e 10 litros. Quantos litros de suco ainda
serão necessários para encher o menor recipiente?
A) 1,6 litros.
B) 1,8 litros.
C) 2,1 litros.
D) 2,4 litros.
E) 2,6 litros.
14) Numa sessão de um circo foram vendidos R$10.800,00 em ingressos, sendo que as crianças até 12 anos
pagaram R$8,00 e qualquer pessoa acima dessa idade pagou R$16,00. Se 850 pessoas compareceram a essa
sessão, quantas tinham idade até 12 anos?
A) 340
B) 350
C) 360
D) 370
E) 380
15) Uma folha de papel tem 210mm de largura e 297mm de comprimento. Uma outra folha tem 148mm de largura
e 210mm de comprimento. Assinale a diferença entre as áreas dessas duas folhas expressa em cm2:
A) 324,6cm2
B) 318,4cm2
C) 312,9cm2
D) 334,8cm2
E) 316,2cm2
LLEGISLAÇÃO
EGISLAÇÃO BBÁSICA
ÁSICA
16) Conforme estatui a Lei Orgânica do Município de Manhuaçu/MG, ao servidor público em exercício de
mandato eletivo, aplicam-se determinadas disposições especiais. Considerando tais disposições, marque V para
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo, emprego ou função.
( ) Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, será afastado do cargo, emprego ou
função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
( ) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no
exercício estivesse.
( ) Investido no mandato de Vereador, havendo incompatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu
cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
A sequência está correta em:
A) V, F, V, F
B) F, F, V, F
C) V, V, V, F
D) F, F, V, V
E) V, V, F, F
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17) A Lei Orgânica Municipal atribui a alguns cargos e órgãos a importante tarefa de deliberar sobre
determinados assuntos de interesse fundamental para a população do município. Considere as atribuições
listadas e as correlacione ao cargo/órgão correspondente:
1. Prefeito.
2. Presidente da Câmara Municipal.
3. Tribunal de Contas do Estado.
( ) Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração
pública, excetuadas nomeações para cargo de provimento em comissão ou para função em confiança.
( ) Declarar a perda do mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores.
( ) Nomear e exonerar os Secretários Municipais.
( ) Promulgar as resoluções e decretos legislativos.
( ) Oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, os logradouros públicos.
A sequência está correta em:
A) 1, 2, 2, 3, 3
B) 2, 1, 2, 1, 3
C) 3, 2, 2, 1, 1
D) 2, 1, 1, 3, 3
E) 3, 2, 1, 2, 1
18) No que concerne ao quadro de pessoal do Legislativo, consoante o que preconiza o Estatuto e Plano de
Carreira dos Servidores da Câmara Municipal de Manhuaçu, analise as assertivas e assinale a INCORRETA:
A) O quadro de pessoal do Legislativo é constituído de cargos efetivos e comissionados.
B) A investidura ao quadro efetivo do Legislativo Municipal far-se-á mediante concurso público e realizar-se-á
sempre que o número de efetivos for insuficiente para atender às necessidades do Legislativo Municipal,
comprovada a existência de vagas dos cargos e a indisponibilidade de candidatos aprovados em concursos
anteriores em vigor.
C) As admissões para cargos do quadro comissionado são de recrutamento amplo, de livre escolha, nomeação e
exoneração pelo Prefeito Municipal, dando-se o seu recrutamento em nível interno ou externo ao Poder
Legislativo.
D) Para os cargos do quadro comissionado é vedada a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos Vereadores.
E) Cessado o exercício do cargo em comissão, o servidor retornará ao cargo ou função de origem, se for o caso, com
a remuneração do cargo efetivo.
19) São deveres do servidor do Poder Legislativo, EXCETO:
A) Zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público.
B) Manter conduta compatível com a moralidade administrativa.
C) Atender com presteza à expedição de certidões requeridas para defesa de direito, exceto aquelas relativas a
esclarecimento de situação de interesse pessoal.
D) Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades e ilegalidade de que tiver ciência em razão do
cargo.
E) Representar contra a ilegalidade ou abuso de poder.
20) Na aplicação das penalidades ao servidor são consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os
danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes
funcionais. NÃO é uma modalidade de penalidade disciplinar:
A) Demissão.
D) Vacância.
B) Advertência.
E) Cassação de disponibilidade.
C) Destituição de cargo em comissão.
CCONHECIMENTOS
ONHECIMENTOS EESPECÍFICOS
SPECÍFICOS
21) Na qualidade do atendimento existem componentes que diferenciam claramente os bons dos maus
comunicadores. Estes componentes são diversificados, tais como os citados, EXCETO:
A) Saber ouvir.
B) Compreensão de mensagens remetentes.
C) Clareza de expressão.
D) Capacidade para lidar com sentimentos de contrariedade.
E) Respeito imposto a si mesmo ao expressar seu sentimento.
22) “Para se obter uma comunicação eficaz, o uso correto da linguagem é um detalhe importante.” Com base nesta
assertiva, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) A linguagem utilizada deve ser adequada à clientela.
( ) A linguagem deve ser simples e compreensível.
( ) Procurar usar o verbo sempre no presente, pois reforça os argumentos.
( ) Expressões acompanhadas da palavra “não” criam atitude mental negativa.
A sequência está correta em:
A) V, V, V, V
B) V, V, V, F
C) V, V, F, F
D) V, F, V, F
E) V, F, F, V
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23) Sobre comunicação telefônica marque a afirmativa INCORRETA:
A) Evitar conversas paralelas enquanto está ao telefone.
B) Enquanto o cliente estiver na espera, mencionar sempre “um momento por favor”.
C) Demonstrar interesse em resolver o problema do cliente.
D) Quando o telefone tocar, atendê-lo de imediato, se possível no segundo toque.
E) Se a pessoa solicitada pelo cliente não puder atender, deixe-o esperando.
24) São atribuições da Recepcionista, EXCETO:
A) Manter o arquivo atualizado.
B) Estabelecer a rotina de trabalho.
C) Recepcionar, quando houver, os visitantes.
D) Ser sempre submissa ao supervisionar os auxiliares.
E) Organizar o local de trabalho.
25) Sobre escrituração, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) A transcrição de documentos deve ser fidedigna, a fim de garantir a sua autenticidade.
( ) A todo documento expedido deverá corresponder uma 2ª via a ser arquivada.
( ) Espaços em branco ou rasuras não devem fazer parte de documentos expedidos.
( ) Nomes, datas e locais lançados em documentos devem ser parte de instrumento de legalização e não uma
formalidade.
A sequência está correta em:
A) V, V, F, F
B) V, V, V, F
C) V, F, V, F
D) V, F, F, V
E) V, F, V, V
26) No contexto geral, a redação técnica é utilizada com objetivo empresarial e oficial, diferente das redações
literária e dissertativa que são carregadas de valores textuais e estéticos. Sobre redação oficial, neste sentido, é
INCORRETO afirmar:
A) Caracterizada pela impessoalidade.
B) Deve observar o padrão culto da linguagem.
C) Clareza, concisão, formalidade e uniformidade são suas características.
D) Subjetividade com o domínio da pesquisa para determinados assuntos artísticos e literários.
E) Deve permitir uma única interpretação, ser impessoal e uniforme.
27) Constituem práticas de redação técnica, os seguintes documentos administrativos:
A) Atas, circular e recibos.
D) Parecer, procuração, relatório e currículo.
B) Contratos e memorandos.
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
C) Texto de registro.
28) Na elaboração de atos normativos oficiais deve-se considerar três partes básicas de forma sequencial. Esta
estruturação está correta em:
A) Parte preliminar / parte normativa / parte final
B) Disposições transitórias / parte preliminar / parte final
C) Normas / enunciado / aplicação
D) Emenda / preâmbulo / parte final
E) Vigência / epígrafe / disposição final
29) Os textos dos projetos de atos normativos devem indicar de forma expressa a sua vigência. Considerando esta
normatização, é correto afirmar que:
A) A expressão “entra em vigor na data de sua publicação” é utilizada para não estabelecer prazos.
B) “Esta lei entra em vigor após decorridos ___ dias de sua publicação oficial” determina menor prazo ou único de
forma generalizada.
C) A cláusula de revogação, “revogam-se as disposições em contrário”, relaciona de forma expressa todas as
disposições que contrariam a lei publicada.
D) A contagem de prazo para entrada em vigor de atos normativos, substitui a consumação integral de tempo.
E) Nos projetos de ato normativo de maior repercussão, o período de vacância é de menor conhecimento.
30) Marque a alternativa INCORRETA no que se refere à ética profissional no serviço público:
A) A discrição é uma necessidade. Não fale mal de colegas e de quem quer que seja.
B) Dê tratamento igualmente atencioso a todas as pessoas, independente de credo, raça ou posição racial.
C) Sugira, quando solicitado, mas não tente impor sua opinião.
D) Seja pontual, observe seu horário de trabalho, pois assim estará respeitando o seu colega.
E) Enquanto se atende a um determinado cliente, é necessário fazer outras coisas, pois demonstra a ele o quanto é
rápido, não perdendo tempo.
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CCONHECIMENTOS
ONHECIMENTOS G
ERAIS
GERAIS
31) Pelo menos 90 pessoas, em sua maioria talibãs, morreram nesta sexta-feira em um ataque aéreo da Otan
contra dois caminhões-tanque no norte do Afeganistão. A Força Internacional de Assistência à Segurança
(Isaf) da Otan anunciou que investiga as informações de que civis morreram no bombardeio contra os
caminhões, que haviam sido sequestrados pelos talibãs na província de Kunduz.
“Noventa pessoas morreram e em sua maioria são talibãs. Foi um ataque aéreo das forças da Otan”, declarou à
AFP Mahbubullah Sayedi, porta-voz do governo de Kunduz. “Uma pequena quantidade de vítimas é de civis
locais, incluindo algumas crianças, que buscavam gasolina gratuita” completou, sem revelar mais detalhes. O
Exército alemão negou pouco antes que o ataque tivesse provocado vítimas civis e anunciou a morte de 56
talibãs no bombardeio.
(Com agência France-Press – 04/09/09 – http://veja.abril.com.br)
Os talibãs são, na verdade:
A) Representantes de uma religião ocidental no Oriente Médio.
B) Grupo fundamentalista que comandou a Independência dos Emirados Árabes.
C) Grupo militante que surgiu por volta de 1994 e que envolvia aprendizes do Islã sunita, que pegavam em armas. O
grupo aplicou no país uma interpretação rígida da Sharia, a lei islâmica.
D) Descendentes diretos do profeta Moisés, criador do Islamismo.
E) Representantes da única seita religiosa que permaneceu no Afeganistão, após a imposição do catolicismo
ocidental.
32) “Democracia: governo em que o povo exerce a soberania.; Sistema comprometido com a igualdade ou a
distribuição igualítária do poder.”
(Minidicionário Houaiss da Língua portuguesa. Edição 2009. Editora Objetiva)
Todos os critérios abaixo relacionados são, teoricamente, imprescindíveis para haver democracia num país,
com EXCEÇÃO de:
A) Eleições competitivas e livres para o Legislativo e o Executivo.
B) Direito do voto, que deve ser extensivo à maioria da população adulta, ou seja, cidadania abrangente no processo
de escolha dos candidatos.
C) Proteção e garantia das liberdades civis e dos direitos políticos, mediante instituições sólidas, como a liberdade de
imprensa, por exemplo.
D) Controle efetivo das instituições legais e de segurança e repressão, para que o genuíno poder das autoridades
eleitas se efetive.
E) Estabelecimento de um número reduzido de partidos políticos para evitar a descaracterização dos ideais
democráticos.
33) A agricultura orgânica tem como objetivo preservar a saúde do meio ambiente, a biodiversidade, os ciclos e as
atividades biológicas do solo. Exclui o uso de fertilizantes sintéticos de alta solubilidade e agrotóxicos, além de
excluir reguladores de crescimento e aditivos sintéticos para a alimentação animal. Sobre a agricultura
orgânica no Brasil, é correto afirmar que:
A) Devido à sua condição precária em relação à agricultura orgânica, o Brasil ainda não faz parte do seleto grupo de
exportadores desse tipo de alimento.
B) As perspectivas para os negócios com a agricultura orgânica, devido à demanda mundial reduzida de alimentos,
são desanimadoras.
C) A legislação brasileira, já dispõe sobre normas específicas em relação à produção de alimentos orgânicos, através
do Ministério da Agricultura.
D) Não existe ainda, devido a uma questão cultural brasileira, um nicho de consumo para produtos orgânicos.
E) É importante que o Estado não intervenha nos processos relacionados à implantação de culturas orgânicas, pois se
tratam de atividades familiares e de subsistência.
34) O mundo do trabalho está cada vez mais complexo, e nesse contexto, manter o bem-estar do trabalhador está
se tornando uma tarefa difícil. Muitas vezes, o indivíduo não se percebe como capaz ou não é capaz realmente,
de responder às demandas que o trabalho exige. O organismo vai se tornando estressado, podendo evoluir
para uma síndrome denominada:
A) Síndrome de Down.
D) Síndrome de Alseimer.
B) Síndrome de Imunodeficiência.
E) Síndrome de Burnout.
C) Síndrome de L.E.R.
35)

Mais estudo, menos violência
Ao ampliar o turno de escolas encravadas em favelas cariocas, programa da prefeitura dá nova perspectiva a crianças
que ficavam ociosas e expostas à criminalidade. Há tempos tornou-se um lugar-comum dizer que, na ausência do estado,
o tráfico de drogas se transformou num poder paralelo nas favelas cariocas. Entre os muitos males dessa situação, talvez
o mais terrível seja o contínuo aliciamento de crianças para o crime. Pois acaba de ser lançado pela prefeitura do Rio de
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Janeiro um programa que promete oferecer a essas mesmas crianças novas perspectivas de vida, afastando-as de um
cotidiano violento. Nesse programa, a educação é o “poder paralelo”. O Escolas do Amanhã abrange 73 favelas, 150
escolas, 108.000 alunos. Um de seus pilares é a adoção do turno integral, que mantém as crianças no colégio por sete
horas e meia – quase o dobro do turno normal. Não se trata da primeira iniciativa que amplia a jornada de estudos em
escolas brasileiras. Tampouco é a primeira vez que isso ocorre numa favela. Mas o Escolas do Amanhã também se
destaca por sua ênfase na qualidade de ensino. Em outras palavras, sua filosofia é a de que não basta manter os alunos
dentro dos muros do colégio – é preciso ensiná-los de maneira efetiva.
(Edição da semana/Acervo digital/Veja on line)
“Segundo o artigo, essa não foi a primeira experiência nesse sentido de escola integral, nem no Brasil e nem no
Rio de Janeiro especificamente. Na década de 1980, Darcy Ribeiro, então Secretário de Educação criou os
_______________ no governo de _______________.” Assinale a alternativa que completa corretamente a
afirmativa anterior:
A) CEFETs / Fernando Henrique Cardoso
D) CIEPs / Leonel Brizola
B) MOBRAL / Antony Garotinho
E) CESECs / Sérgio Cabral
C) EJAs / Itamar Franco
CCONHECIMENTOS
ONHECIMENTOS LLOCAIS
OCAIS
36) Sobre o município de Manhuaçu, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) Acredita-se que os primeiros habitantes tenham sido os índios tupis, posteriormente, apelidados puris, pelos
pioneiros da região.
( ) Às margens do rio São Luís, foram implantados os primeiros estabelecimentos agrícolas.
( ) Índios foram alugados para abertura das primeiras estradas da região, beneficiando a criação de suínos e o
cultivo do café.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) V, V, V
B) F, V, V
C) V, V, F
D) F, V, F
E) V, F, V
37) São distritos do município de Manhuaçu, EXCETO:
A) Realeza.
D) Tabuleiro.
B) Ponte do Silva.
E) Dom Corrêa.
C) Vilanova.
38) Assinale o gentílico de Manhuaçu:
A) Manhuense.
D) Manhuacense.
B) Manhuaçuense.
E) N.R.A.
C) Açuense.
39) Analise as afirmativas:
I. Os primeiros desbravadores do município de Manhuaçu estavam a procura de ouro e poaia.
II. O topônimo originou-se de mayguaçu, palavra indígena que significa rio Grande, usada pelos gentios para designar
o rio local.
III. Muitos estabelecimentos agrícolas foram surgindo e o povoamento progrediu.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) II
B) I, II, III
C) III
D) I, II
E) II, III
40) É um município limítrofe ao município de Manhuaçu:
A) Aimorés.
D) Governador Valadares.
B) Teófilo Otone.
E) Manhumirim.
C) Ipatinga.
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