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LÍNGUA PORTUGUESA

Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição Nome

Leia atentamente o texto abaixo; para responder as 
questões de 01 a 06.

TEXTO I: HISTÓRIA

 

 
O processo de colonização da região ocupada hoje pelo 
município de Patos de Minas e distritos vizinhos teve 
início, provavelmente, na metade do século XVIII, período 
que antecede à descoberta do ouro nas regiões das 
minas com o movimento das entradas e bandeiras rumo 
às terras de Paracatu. 

A picada de Goiás foi o primeiro caminho oficial aberto das 
Minas Gerais ao território de Goiás. A partir desse período, 
encontra-se registrada a denominação “Os Patos” para 
designar a povoação à beira desse caminho. O Município 
surgiu às margens das fontes de águas do caminho de 
São João Del Rei a Paracatu em busca de ouro. 

A doação de terras a Santo Antônio, em 1826, para 
edificação de um templo e para acomodar os povos, por 
parte de Antônio Joaquim da Silva Guerra e de sua mulher 
Luiza Corrêa de Andrade, propiciou a origem do Arraial de 
Santo Antônio da Beira do Paranaíba. A criação da vila 
ocorreu em 1866 e a instalação em 1868.

www.patosdeminas.mg.gov.br/acidade

QUESTÃO 01

O propósito comunicativo do texto é, sobretudo:

a) Divulgar atributos à cidade de Patos de Minas
b) Informar sobre as principais datas de inauguração do 

local.
c) Apresentar o surgimento do povoado anterior à cidade
d) Explicar sobre os benefícios obtidos pelos moradores 

do vilarejo.

QUESTÃO 02

Marque a alternativa ADEQUADA, em relação ao tipo de texto:

a) Instrucional, pois descreve etapas  e indica 
procedimentos.

b) Narrativo, cuja finalidade é a de narrar fatos 
apresentados como ações finalizadas.

c) Descritivo, pois representa a realidade 
detalhadamente.

d) Opinativo, uma vez que apresenta fatos e toma 
posicionamento quanto a estes.

QUESTÃO 03

Observe o fragmento: 

“O processo de colonização da região ocupada hoje pelo 
município de Patos de Minas e distritos vizinhos teve 
início, provavelmente, na metade do século XVIII...”

O termo, que traduz a palavra negritada, sem alterar o 
sentido da frase é:

a) supostamente
b) Somente
c) inicialmente
d) unicamente



4

[ Caderno 01 ] ConCurso PúbliCo | Câmara muniCiPal de Patos de minas

QUESTÃO 04

Quanto à linguagem do texto, pode-se afirmar, 
principalmente, que:

a) há mistura entre a correção gramatical e marcas 
características de figuras de linguagem.

b) privilegia a correção gramatical com nuances 
vocabular da variedade linguística.

c) predomina o padrão coloquial e o grau informal da 
linguagem.

d) caracteriza-se pelo aspecto denotado e referencial da 
linguagem.

QUESTÃO 05

Observe as informações acerca do emprego dos sinais de 
pontuação:

I. O uso das vírgulas no primeiro parágrafo se justifica 
pelas circunstâncias adverbiais.

II. No segundo parágrafo, as aspas, na palavra “ Os 
Patos” representam destaque para um neologismo.

III. Justifica-se o uso da vírgula, após a expressão “A 
partir desse período,...” no 2º § pela circunstância de 
tempo.

Está CORRETO o que se afirma em:

a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I,II e III

QUESTÃO 06

Observe os fragmentos:

I. “O Município surgiu às margens das fontes de águas 
do caminho de São João Del Rei a Paracatu em busca 
de ouro.” 

II. “A doação de terras a Santo Antônio, em 1826, para 
edificação de um templo e para acomodar os povos...”

Os termos destacados representam as classes gramaticais 
_________ e _________. 

a) Artigo/preposição
b) Preposição/preposição
c) Artigo/pronome
d) Pronome/pronome

QUESTÃO 07

Observe detalhadamente a última estrofe do Hino de 
Patos de Minas:

TEXTO A

“A flor da Pátria doira o teu brasão
Beijam os filhos teus os pés da cruz
A liberdade leva o teu pendão
Terra de amor, de fé, terra de luz.”

 
(Letra por Profº. Zama Maciel - Melodia por D. José André Coimbra)

Compare com o Brasão de Armas

TEXTO B

Pode-se inferir que o grau intertextual do texto A se 
transporta para o texto B, por meio da:

a) Paródia
b) Paráfrase
c) Pastiche
d) Epígrafe.

QUESTÃO 08

Leia atentamente o fragmento abaixo:

A partir desse período, encontra-se registrada a 
denominação “Os Patos” para designar a povoação à 
beira desse caminho.

O termo negritado estabelece com a oração anterior uma 
relação semântica de:

a) Finalidade
b) Conseqüência
c) Causa
d) Adversidade
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QUESTÃO 09

Releia a seguinte passagem do texto:

“ (...) propiciou a origem do Arraial de Santo Antônio da 
Beira do Paranaíba. A criação da vila ocorreu em 1866 
e a instalação em 1868.”

Os verbos assinalados foram utilizados com a intenção de 
demonstrar:

a) ação simultânea de ação
b) hipótese de situação no percurso das idéias
c) situação da realidade presente
d) ocorrência de fatos passados já definidos

QUESTÃO 10

Observe cuidadosamente a informação no trecho:

 “(...) por parte de Antônio Joaquim da Silva Guerra e de 
sua mulher Luiza Corrêa de Andrade,...”

Pode-se deduzir que o termo em destaque é uma:

a) contração da preposição “de” mais o artigo “ a “.
b) combinação da preposição “de” mais preposição “a “.
c) preposição indicativa de causa.
d) locução prepositiva.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

QUESTÃO 11

De acordo com a LOM de Patos de Minas compete à 
Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor 
sobre todas as matérias de competência do Município e, 
especialmente, sobre:

I. Legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar 
a legislação federal e estadual no que couber.

II. Matéria financeira, tributária e orçamentária: Plano 
Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento 
Anual, abertura de créditos especiais e suplementares, 
remissão de dívidas, concessão de isenções, anistias 
fiscais, auxílios e subvenções.

III. Matéria urbanística, especialmente o Plano Diretor 
de Desenvolvimento Integrado; matéria relativa ao 
uso e ocupação do solo, parcelamento, edificações, 
denominação de logradouros públicos, estabelecimento 
do perímetro urbano e dos bairros e divisão territorial do 
município, respeitada a legislação estadual e federal.

IV. Regime jurídico dos servidores municipais, criação, 
transformação e extinção de cargos, empregos e 
funções públicas, aposentadoria, planos de carreira, 
fixação e aumento de remuneração dos servidores 
municipais, da administração direta e indireta.

V. Organização dos serviços municipais e sua forma de 
prestação.

Responda:

a) apenas I, III, IV e V estão corretas.

b) apenas II, III, IV e V estão corretas.

c) apenas I, II, III e V estão corretas.

d) I, II, III, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 12

Propor a criação ou a extinção dos cargos dos serviços 
administrativos internos da Câmara e a fixação dos 
respectivos vencimentos, observando os parâmetros 
estabelecidos na Constituição Federal é atribuição 
privativa da:

a) Prefeitura Municipal.

b) Câmara Municipal.

c) Assembléia Legislativa do Estado.

d) Câmara dos Deputados Federais.

QUESTÃO 13

De acordo com a LOM de Patos de Minas são de iniciativa 
exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre, 
EXCETO:

a) Criação, transformação ou extinção de cargos, 
funções ou empregos públicos na administração 
direta, autárquica, fundacional e a fixação da 
respectiva remuneração, inclusive dos funcionários 
da Câmara Municipal.

b) Regime jurídico único dos servidores da administração 
direta, autárquica e fundacional, provimento de 
cargos, estabilidade e aposentadoria.

c) Criação, estruturação e extinção de secretarias e 
entidades da administração indireta.

d) Quadro de empregos das empresas públicas, 
sociedade de economia mista e demais entidades 
sob controle direto e indireto do Município.
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QUESTÃO 14

A Constituição Federal em seu Art. 3º reza que constituem 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil 
os abaixo relacionados. Marque a alternativa que contraria 
o texto constitucional.

a) Construir uma sociedade livre, justa e solitária.

b) Garantir o desenvolvimento nacional.

c) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais.

d) Promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 

QUESTÃO 15

A Lei Complementar número 101 de 2000 (Lei da 
Responsabilidade Fiscal) estabelece com relação às 
despesas com pessoal o limite destas. 

O Art. 19 reza: “Para os fins do disposto no caput do 
art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, 
em cada período de apuração e em cada ente da 
Federação, não poderá exceder os percentuais da 
receita corrente líquida.

Assinale o percentual que cabe aos Municípios seguir:

a) 50%

b) 55%

c) 60%

d) 70% 

QUESTÃO 16

Existem cinco setores distintos das atividades dos 
arquivos correntes (Protocolo, Expedição, Arquivamento, 
Empréstimo e Consulta, Destinação). É sabido que durante 
a sua tramitação, os arquivos correntes podem exercer 
algumas funções de protocolo, São elas, EXCETO:

a) Recebimento.

b) Registro. 

c) Distribuição.

d) Guarda de documentos.

QUESTÃO 17

Numere a coluna da direita de acordo com a esquerda e 
assinale a ordem correta, de cima para baixo:

I – Carta comercial (   ) documento reproduzido de 
uma ou mais vias, escrito de 
forma impessoal e genérica, 
esclarecendo a interessados 
determinada providência.

II – Relatório (   ) constitui um instrumento direto 
e pessoal da comunicação da 
empresa com seus funcionários, 
revendedores ou consumidores.

III – Circular (   )  informa certos públicos do 
interesse da empresa.

IV – Manual (   ) documento ou grupo de 
documentos, compreendendo 
a feitura e tramitação das 
comunicações escritas, próprias 
das empresas com a finalidade 
de criar, manter ou encerrar 
transações.

a) II, IV, III, I.

b) III, IV, II, I.

c) I, II, III, IV.

d) IV, III, II, I.

QUESTÃO 18

Os arquivos existem pelos seguintes motivos, EXCETO:

a) As exigências da legislação pública.

b) Organização interna da empresa.

c) Segurança Institucional.

d) Marketing.



7

ConCurso PúbliCo | Câmara muniCiPal de Patos de minas[ Caderno 01 ]

QUESTÃO 19

Segundo GIL, AC (2001) a função gerencial que visa à 
cooperação das pessoas que atuam nas organizações 
para o alcance dos objetivos tanto organizacionais quanto 
individuais é. 

a) Gestão de Pessoas.

b) Administração de Pessoal.

c) Relações Industriais.

d) Administração de Recursos Humanos.

QUESTÃO 20

Assinale a assertiva que não corresponde aos princípios 
da qualidade em prestação de serviços:

a) O Serviço de Atendimento ao Cliente deve ser um 
motivo de relacionamento saudável em que as partes 
saiam ganhando, em termos de satisfação, uma pelo 
que faz, a outra pelo que recebe.

b) É preciso ter clareza que todo o problema do Cliente 
é uma oportunidade de aprendizado de coisas 
importantes, inclusive como resolver situações novas 
com rapidez e eficiência. 

c) Ouvir o Cliente requer iniciativa, disciplina e 
disposição, porém só se aplica à iniciativa privada.

d) Agir demonstrando disponibilidade.

QUESTÃO 21

Considere uma planilha do Microsoft Excel 2003, versão 
português, com as seguintes células preenchidas, conforme 
figura abaixo:

A B
1 3,141592 3,142
2 3,1416 3
3

Baseando-se no conteúdo das células acima, analise as 
afirmativas abaixo:
 
I. O conteúdo da célula B1 pode ser “=A1”, mas com a 

formatação definida para a categoria “Número” e 3 
casas decimais.

II. O conteúdo da célula A2 pode ser “=ARRED(A1;4)”.
III. O conteúdo da célula B2 pode ser “=INT(A1)”.

São VERDADEIRAS apenas as afirmativas:
a) I e II. 
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.

QUESTÃO 22

Analise as seguintes afirmativas sobre os tipos de gráfico do 
Microsoft Excel 2003, versão português.

I.  corresponde ao tipo de gráfico “Superfície”.

II.  corresponde ao tipo de gráfico “Pizza”. 

III.  corresponde ao tipo de gráfico “Linha”.

São VERDADEIRAS apenas as afirmativas:

a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.

QUESTÃO 23

Considere uma planilha do Microsoft Excel 2003, versão 
português, com uma linha selecionada, conforme figura 
abaixo:

São opções disponíveis no menu de contexto exibido ao 
clicar no botão direito do mouse sobre a linha selecionada, 
EXCETO:

a) Inserir linhas acima
b) Formatar células...
c) Altura da linha...
d) Ocultar

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
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QUESTÃO 24

Em relação às opções disponíveis na janela acionada pelo 
item de menu “Ferramentas à Opções da Internet” do 
Internet Explorer 7, versão português, analise as seguintes 
afirmativas:

I. Na guia “Geral”, é possível excluir o histórico de 
navegação e cookies.

II. Na guia “Segurança”, é possível definir níveis de 
segurança diferentes para a zona dos sites da Internet e 
a zona dos sites da Intranet.

III. Na guia “Conteúdo”, é possível ativar o bloqueador de 
Pop-ups.

São VERDADEIRAS apenas as afirmativas:
a) I e II. 
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.
 

QUESTÃO 25

Em relação ao Internet Explorer 7, versão português, todas 
as afirmativas estão corretas, EXCETO:

a)  corresponde ao botão “Avançar” da barra de 
ferramentas.

b)  corresponde ao botão “Adicionar aos favoritos” da 
barra de ferramentas.

c)  corresponde ao botão “Home” da barra de 
comandos.

d)  corresponde ao botão “Interromper” da barra de 
ferramentas.

 

QUESTÃO 26

Analise as seguintes afirmativas sobre o ícone  (Pincel) 
da barra de ferramentas “Padrão“ do Microsoft Word 2003, 
versão português.

I. Para copiar a formatação de um texto, basta selecionar 
o texto desejado e dar um clique no ícone . 

II. Para aplicar a formatação copiada, basta selecionar 
o texto que deverá ser formatado com o ponteiro do 
mouse em forma de pincel.

III. É possível aplicar a formatação copiada a mais de um 
bloco de texto se, ao invés de apenas um clique, for 
efetuado um duplo clique no ícone .

São VERDADEIRAS apenas as afirmativas:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.

QUESTÃO 27

São opções disponíveis no menu “Inserir” do Microsoft Word 
2003, versão português, EXCETO:
a) Imagem
b) Números de páginas
c) Bordas e sombreamento
d) Quebra

QUESTÃO 28

Todas as afirmativas sobre os ícones da barra de 
ferramentas “Tabelas e Bordas” do Microsoft Word 2003, 
versão português, estão corretas, EXCETO:
a)  corresponde ao comando “Inserir tabela”.

b)  corresponde ao comando “Desenhar tabela”. 

c)  corresponde ao comando “Distribuir colunas 
uniformemente”.

d)  corresponde ao comando “Mesclar células”. 

QUESTÃO 29

Em relação às operações disponíveis na janela acionada 
pelo menu “Ferramentas à Opções de pasta...” no Windows 
Explorer do Microsoft Windows XP, versão português, julgue 
os itens a seguir, marcando com (V) a assertiva verdadeira e 
com (F) a assertiva falsa.

(    ) Na aba “Geral”, é possível definir se um item deverá 
ser aberto com um ou dois cliques.

(    ) Na aba “Tipos de arquivo”, é possível alterar o 
programa a ser utilizado para abrir uma determinada 
extensão de arquivo.

(    ) Na aba “Modo de exibição”, é possível ativar ou 
desativar a exibição de pastas e arquivos ocultos.

(    )  Na aba “Modo de exibição”, é possível efetuar 
configurações para ativar arquivos off-line.

Assinale a opção com a sequência CORRETA:
a) F, V, V, F.
b) V, V, V, F.
c) V, V, F, F.
d) V, F, F, V.
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QUESTÃO 30

Analise as seguintes afirmativas sobre as operações 
disponíveis na janela acionada a partir do menu “Ferramentas 
à Mapear unidade de rede” no Windows Explorer do Microsoft 
Windows XP, versão português.

I. O usuário pode definir se o mapeamento realizado deve 
ser reconectado durante o logon. 

II. É possível conectar-se ao mapeamento realizado com 
um nome de usuário diferente.

III. É possível atribuir permissões de acesso ao mapeamento 
realizado para usuários ou grupos.

São VERDADEIRAS apenas as afirmativas:

a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.




