PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRATINHA (MG)
04. Considere os enunciados abaixo sobre concordância nominal e assinale a alternativa correta.

PORTUGUÊS
Texto para as questões 01 e 02
Andorinha
“Andorinha lá fora está dizendo:
- Passei o dia à toa, à toa!
Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste!
Passei a vida à toa, à toa ... “
Manuel Bandeira

01. No fragmento poético de Manuel Bandeira transcrito
acima podemos afirmar que o autor se revela:
A)
B)
C)
D)
E)

irresoluto e cruel
frustrado e desanimado
errante e sonhador
irônico e oportunista
desanimado e sádico

02. Dentre os versos de Manuel Bandeira citados abaixo,
assinale aquele que mais se aproxima do seu pensamento
expresso no fragmento poético acima:
A) “Estavam todos deitados / Dormindo / Profundamente”.
B) “Vida noves fora zero”.
C) “Vou-me embora pra Pasárgada”.
D) “O que eu vejo é o beco”.
E) “Quero é a delícia de poder sentir as coisas mais
simples”.

I. É proibido a entrada de crianças neste recinto.
II. Bastantes pessoas estiveram no Rodeio de Jaguariúna.
III. Maria disse que aspirina é bom para dor de cabeça.
IV. A documentação foi anexo.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I e II, apenas;
II e III, apenas;
II, III e IV, apenas;
I, III e IV, apenas;
I, II, III e IV.

05. Entre as alternativas abaixo, assinale a que o enunciado
não deve receber o sinal indicativo de crase:
A)
B)
C)
D)
E)

Refiro-me àquele jovem que foi o seu namorado.
Dirigi-me apressado àquela loja de conveniência.
Àquela hora todos já se tinham recolhido.
Fui para àquela praça, mas não encontrei Mariana.
Quero agradecer àquela moça as atenções que me
dispensou.

06. Considere a charge abaixo e assinale a alternativa correta.

Considere a imagem abaixo e responda a questão 03.

QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 95.

No terceiro quadrinho o verbo caminhar, registrado duas
vezes encontra-se:

03. Pela imagem acima, o enunciado “empresário olha aqui.”,
é possível concluir que:
I.

Há uma inadequação sintática presente no verbo
olhar;
II. A oração iniciada com letra minúscula caracteriza
um artifício da mídia;
III. Se o enunciado estivesse em adequação sintática, seria uma função conativa da linguagem.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
II e III, apenas;
I e III, apenas;
I, II e III.

A)
B)
C)
D)
E)

no infinitivo
no particípio
no gerúndio
pretérito imperfeito
presente do indicativo

07. Preencha as lacunas e identifique a alternativa correta.
Se Maria realmente se ................. a estudar mais e não se
.................... diante dos obstáculos, ela acabaria vencendo.
A)
B)
C)
D)
E)

disposso – detivesse
dispuzesse - detesse
dispusesse – detivesse
disposse – detesse
dispusesse – detesse

08. Assinale a alternativa em que não haja linguagem conotativa.
A)
B)
C)
D)
E)

...Que se finavam de puro ciúme.
...Para o fim de alumiar um pouco o conhecimento...
Neste ponto, afiamos os ouvidos...
A lua nova é o sorriso do céu.
...O argumento pode apresentar vários sentidos.

AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO, ALMOXARIFE, ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO, AUXILIAR DE FARMÁCIA, AUXILIAR DE INFORMÁTICA, EDUCADOR EM
SAÚDE, FISCAL DE OBRAS E POSTURAS, FISCAL DE TRIBUTOS
NISTA E SECRETÁRIO ESCOLAR

1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRATINHA (MG)
09. Assinale a alternativa abaixo que apresenta um exemplo
de voz reflexiva.
A)
B)
C)
D)
E)

Levaram a bola do guri.
João acertou o tigre.
O tigre foi abatido por João.
Violentina penteou-se diante do noivo.
O repórter leu a própria notícia.

10. Analise as afirmações sobre ao processo de formação das
palavras e assinale a alternativa correta.
I.

A palavra segunda-feira é classificada como um processo de hibridismo;
II. A palavra vinagre é identificada pela aglutinação;
III. A palavra inútil é formada pela derivação prefixal.

15. Assinale a alternativa abaixo em que todos os municípios
fazem limites com Pratinha.
A)
B)
C)
D)
E)

Ibiá, Medeiros, Campos Altos, Tapiraí.
Medeiros, Araxá, Campos Altos, Tapiraí.
Medeiros, Araxá, Campos Altos, Rio Paranaíba.
Araxá, Campos Altos, Rio Paranaíba, Ibiá.
Tapiraí, Araxá, Campos Altos, Rio Paranaíba.

16. O gentílico do habitante nascido em Pratinha corresponde
a:
A)
B)
C)
D)
E)

pratinense
pratiense
pratinhense
pratieniense
pratinhano

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
II e III, apenas;
I e III, apenas;
I, II e III.

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Conforme dados populacionais extraído de estudos realizados pelo IBGE, no censo de 2010, Pratinha apresenta uma
população estimada em:
A)
B)
C)
D)
E)

3.265 habitantes
4.520 habitantes
5.715 habitantes
7.403 habitantes
8.200 habitantes

12. Atualmente, o Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais é o deputado:
A)
B)
C)
D)
E)

Dilzon Melon (PTB)
Cássio Soares (PSD)
Dinis Pinheiro (PSDB)
Elismar Prado (PT)
Luzia Ferreira (PPS)

13. De acordo com as autoridades de uma sociedade, um
vereador é um representante:
A)
B)
C)
D)
E)

do Poder Executivo;
do Poder Judiciário;
do Poder Legislativo;
do Ministério Público;
da Classe Eclesiástica.

14. Com o aumento de vagas em todas as câmaras municipais
do país, de acordo com o censo populacional, o município de
Pratinha a partir de 2013 passará a ter:
A)
B)
C)
D)
E)

09 vereadores;
10 vereadores;
13 vereadores;
15 vereadores;
17 vereadores.

17. A emancipação de Pratinha foi uma conquista histórica,
através da Lei Estadual nº 336, de 27-12-1948, desmembrando-se de:
A)
B)
C)
D)
E)

Medeiros
Campos Altos
Araxá
Tapiraí
Ibiá

18. Segundo dados extraídos do IBGE, um dos possíveis
motivos que evidenciaram o nome do município de Pratinha
foi:
A) devido à existência de uma fonte de aparência prateada nas proximidades da cidade;
B) pelo fato de ter um comércio de pratearia muito forte
na região;
C) pela existência de grandes jazidas de prata;
D) pelo sobrenome Prata de uma importante família da
região;
E) pela exploração de minérios correlacionados prata.
19. Segundo dados do IBGE, a área da unidade territorial de
Pratinha corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

134,400 km2
232,755 km2
310,769 km2
570,919 km2
622,478 km2

20. Recentemente, a Presidente Dilma Roussef, anunciou que
o Ministro de Educação Fernando Haddad irá deixar a pasta
para disputar a Prefeitura de São Paulo. Ao tempo que anunciava a saída do Ministro, o Governo indicava o seu substituto que será:
A)
B)
C)
D)
E)

José Genuino
Aloizio Mercadante
Vicentinho
Marco Antônio Raupp
Paulo Bernardo
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. A combinação de teclas, pressionadas simultaneamente,
que resultaria no comando "Imprimir", no aplicativo Microsoft Word 2007 seria exatamente:
A)
B)
C)
D)
E)

Ctrl + A
Ctrl + F
Ctrl + I
Ctrl + P
Ctrl + U

22. O sistema "Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)" é o
protocolo padrão:
A)
B)
C)
D)
E)

para enviar e-mails através da Internet.
para transmistir Mensagens de VoIP
para portas de comunicação Bluetooth
para enviar Arquivos com criptografia
para se comunicar com impressoras via Rede.

23. São itens de Hardware de um PC comum todos os itens
abaixo, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

HD
Memória RAM
BIOS
Boot
Chip set

24. A Planilha Eletrônica inclusa em um dos Pacotes de Softwares da Microsoft, chamado Microsoft Office, é conhecida
como:
A)
B)
C)
D)
E)

Calç
Excel
Word
InfoPath
Keynote

25. A figura abaixo refere-se a:

A) qualidade de impressão, melhor na opção Retrato
B) qualidade de resolução melhorada para impressão de
fotos
C) orientação do papel quanto a sua posição
D) que a impressão só pode ser feita em modo Paisagem
E) configuração da impressão em formato word.
26. No aplicativo Bloco de Notas do Windows XP, na sua
configuração padrão, a janela Configurar Página ativada por
meio do menu Arquivo, conforme mostrada na figura abaixo,
permite imprimir informações na parte superior de cada página (cabeçalho), usando as combinações de letras e caracteres.

A combinação &f, que aparece na caixa de cabeçalho da
figura, permite imprimir:
A) Uma frase livre digitada no espaço reservado para
cabeçalho.
B) O nome do arquivo que está aberto ou a frase “Sem
título”, caso o arquivo não tiver o nome.
C) O nome do último arquivo salvo no Bloco de Notas.
D) Uma frase padrão de 25 caracteres.
E) O título do documento que está digitado na primeira
linha do documento.
27. No Aplicativo Microsoft Word 2007 é possível acessar a
janela de Estilos, tais como Normal, Titulo 1 e Citação, pelo
conjunto de teclas abaixo:
A)
B)
C)
D)
E)

Ctrl + E
Ctrl + F
Shift + S
Tecla Windows + E
Alt + Ctrl + Shift + S

28. Todas as alternativas abaixo são funções existentes no
Microsoft Excel 2007, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

CONT.NÚM
CLRSCR
SOMASE
PGTO
DESVPAD

29. No Microsoft Word 2007, quando se salva um documento
pela primeira vez, é exibido:
A) Uma janela com um aviso para fechar o arquivo, que
permite digitar um nome para o documento e especificar onde o documento será salvo;
B) Aviso para salvar o documento, que permite digitar
um nome para o documento e especificar onde o documento será salvo;
C) Um documento em branco, que permite digitar um
nome para o documento e especificar onde o documento será salvo;
D) Uma caixa de diálogo Salvar Como, que permite digitar um nome para o documento e especificar onde
o documento será salvo;
E) Aviso para salvar o arquivo, o qual permite digitar
um nome para o documento sem especificar onde o
documento será salvo.
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30. Considere os itens abaixo sobre o sistema operacional
Windows XP, e assinale a alternativa correta.
I.

É possível copiar um arquivo ou pasta para um disquete, clicando com o botão direito do mouse no arquivo ou pasta, apontando para “Enviar para” e, em
seguida, clicando em “Disquete de 3 1/2 (A:)”.
II. É possível restaurar um arquivo que está na “Lixeira”. Caso a pasta em que o arquivo se encontrava
originalmente não exista mais, o arquivo será restaurado na área de trabalho do computador.
III. É possível excluir arquivos ou pastas arrastando-os
para a “Lixeira”. Se você pressionar a tecla SHIFT
enquanto arrastar, o item será excluído do computador sem ser armazenado na “Lixeira”.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I e II, apenas;
II e III, apenas;
I e III, apenas;
I, II e III;
I, apenas.

31. O BIOS Basic Input/Output System (Sistema Básico de
Entrada/Saída) é gravado:
A)
B)
C)
D)
E)

No HD do computador
Na Memória RAM
No Firmware
No Sistema Operacional
Na Memória Cache

32. A tecnologia USB usada pelos computadores permite que:
A) Haja distribuição de IPs entre as máquinas conectadas a uma rede doméstica.
B) Torne-se mais fácil a conexão de aparelhos e dispositivos periféricos sem a necessidade de desligar ou
reiniciar o computador
C) Um ou mais monitores sejam ligados ao mesmo
computador
D) Apenas teclados possam ser ligados ao computador
E) Vírus não invadam o computador
33. O Prefeito do Municipal de Pratinha desejando padronizar
o serviço público de sua cidade, publicou um documento,
determinando que todos os funcionários da edilidade a partir
do dia primeiro próximo, os mesmos serão obrigados a entrar
na repartição com o seu documento que o identifique como
servidor da repartição. Neste caso, o Chefe maior da Edilidade irá emitir um(a):
A)
B)
C)
D)
E)

Portaria
Memorando
Certidão
Curriculum Vitae
Requerimento

34. Leia o texto e responda a alternativa correta:
Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
doze, às dez horas e trinta minutos, ________ o Conselho
Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Pratinha,
estado de Minas Gerais, no Auditório da própria Secretaria
Municipal de Saúde. A reunião, que __________ pelo Secretário Municipal de Saúde e que _________ com a presença
da cúpula do Conselho do município, __________ como
único ponto de pauta o planejamento estratégico para o ano
em curso. Por desejo da maioria, __________ para o primeiro semestre do ano a intensificação das visitas nas comunidades, quanto aos cuidados com a epidemia de dengue. Nada
mais havendo a ser tratado, a reunião __________, às onze e
trinta minutos, e, para constar, eu, Josemar Cabral de Lima,
Assessor Técnico da Secretaria da Saúde do Município de
Pratinha, _________ a presente ata, que segue assinada por
todos os presentes à reunião. Pratinha, aos sete dias do mês
de agosto do ano de dois mil e doze.

A alternativa em que todas as palavras preenchem, respectivamente, as lacunas do texto acima corresponde a:
A) reuniu-se; foi presidida; contou; teve; foi escolhida;
foi encerrada; lavrei.
B) reunira-se; tinha sido presidida; tivera; escolheu-se;
encerrou-se; lavrara.
C) reunira-se; foi presidida; tivera; foi escolhida; encerrou-se; lavrou.
D) reúne-se; é presidida; conta; tem; é escolhida; foi encerrada; lavrou.
E) reuniu-se; presidiu; contou; teve; escolheu; encerrou;
lavrou.
35. Todos os itens abaixo são características do método de
arquivamento alfabético, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

específico ou por assunto;
Geográfico;
Duplex;
Mnemônico;
Variadex.

36. Sobre os arquivos públicos, considere os itens abaixo e
assinale a alternativa correta.
I.

Os conjuntos de documentos oriundos de arquivos
provisórios que aguardam remoção para depósitos
temporários são denominados de sistemáticos.
II. Os conjuntos de documentos oriundos de arquivos
correntes que aguardam remoção para depósitos
temporários são denominados de Intermediários.
III. Os conjuntos de documentos atuais, em curso, que
são objeto de consultas e pesquisas frequentes denominam-se Correntes.
IV. Os conjuntos de documentos de valor históricos, científico ou cultural que devem ser preservados indefinidamente são chamados de Permanentes.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
I, III e IV, apenas;
II, III e IV, apenas;
I, II, III e IV.
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37. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que corresponde
ao uso adequado do pronome de tratamento para vereador.
A)
B)
C)
D)
E)

Vossa Magnificência
Vossa Alteza
Vossa Excelência
Vossa Santidade
Vossa Senhoria

38. Dentre os documentos abaixo relacionados assinale o que
é emitido por serventuário oficial, o qual cientifica-se da
veracidade das informações, antes de emiti-lo.
A)
B)
C)
D)
E)

Certidão
Requerimento
Ata
Edital
Portaria

39. Todos os itens abaixo corresponde a acessórios do arquivo, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

notações
pastas
guias
bilhetes
tiras de inserção

40. Se se analisarem os arquivos em função da entidade ou
interesse que os mantêm – pode identificar dois tipos de arquivos: os públicos, naturalmente mantidos por órgãos públicos, e os/ou privados, instituídos e mantidos por pessoas
jurídicas de direito privado. Quanto aos públicos, considere
os itens abaixo:
I.

Intermediários - conjuntos de documentos oriundos
de arquivos correntes que aguardam remoção para
depósitos temporários.
II. Correntes - conjuntos de documentos atuais, em curso, que são objeto de consultas e pesquisas frequentes.
III. Permanentes - conjuntos de documentos de valor
históricos, científico ou cultural que devem ser preservados indefinidamente.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
II e III, apenas;
I e III, apenas;
I, II e III.
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