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CONCURSO PÚBLICO – QUADRO GERAL                                                         MATUTINO – 08/07/2012 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS/  MG – EDITAL N°001/2012 

PROVA OBJETIVA                                                                                                             NÍVEL FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

  CARGOS: MallL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

 

 

 

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  

1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o 
caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão 
será aceita depois de iniciada a prova.    
 
4. Sua prova contém 25 questões e cada uma delas deverá ser julgada como CERTA ou ERRADA.    
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à letra C, caso considere a questão CERTA, ou à 
letra E, caso considere a questão ERRADA, de acordo com o comando da questão. Utilize caneta esferográfica 
(tinta azul ou preta) para o preenchimento, sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, ou 
marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.    
 
6. Não será permitido o uso de corretivo no cartão-resposta. Caso isso ocorra, a questão será anulada. 
 
7. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.  
 
8. Eventuais erros no caderno de provas ou no cartão-resposta referentes a nome, documento de identidade ou 
data de nascimento deverão ser comunicados através do endereço de e-mail, publicado no edital. 
 
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.  
 
10. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para a realização da prova 
objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 

11. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início. 

 

12. O candidato poderá retirar-se da sala levando consigo o caderno da prova objetiva somente 1 (uma) hora e 

30 (trinta) minutos após o seu início.  

 

13. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 

 
14. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova deverão permanecer na sala para acompanhar o 
fechamento do envelope contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes e assinar a ata de 
sala atestando que o envelope foi devidamente lacrado.     
                     
15. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 
prédio. 
 
16. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências do local de prova. 
 

BOA PROVA! 
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PROVA OBJETIVA – AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia a crônica abaixo e julgue CERTAS ou ERRADAS as afirmações expressas nas próximas cinco ( 5 ) 
questões. 

 
UM DIA DIFÍCIL 

 
A menina estendeu a mão para o ônibus em Brás de Pina e entrou pela porta traseira. Gratificou a cobradora e o 
motorista com uma mariola para cada um, desfalcando o estoque. Saltou na Central do Brasil e embarcou no 
metrô, direção Botafogo, mergulhando por baixo da roleta e fazendo um agrado para o moço da segurança. 
Desceu na estação que fica ao lado do cinema e reabriu a caixa de mariola no sinal. Vendia a vinte centavos 
cada; três por cinquenta, sete por um real. A primeira freguesa comprou três unidades, disse: “meus filhos 
adoram” e perguntou: “que idade você tem, menina bonita?”. Ela respondeu: “tenho doze”, mas a mulher nem 
ouviu porque já seguia em frente. Ainda bem, porque ela estava mentindo: tinha apenas dez. Logo depois, um 
homem comprou também o seu produto e repetiu a pergunta da mulher, “que idade você tem?”, só que olhando 
fixamente para os pequeninos seios dela e comentando: “você é bem gostosinha, sabia?”. 
A menina colocou a caixa de mariolas embaixo do braço e se afastou. Aprendera que nessa hora é sempre 
melhor se afastar. A partir daí as coisas começaram a dar errado, porque o guarda que cuidava do ponto exigiu 
cinco mariolas para deixá-la vender no sinal, uma mulher mal encarada disse que o preço cobrado “era um 
roubo” e o moleque que vendia amendoim no mesmo ponto começou a implicar com ela, procurando intimidade 
e dando petelecos em sua cabeça. 
Quando a tardinha começou a avermelhar a enseada de Botafogo, a menina entendeu que estava na hora de 
voltar para casa, pegando novamente o metrô e o ônibus na Central, tomando o devido cuidado de guardar um 
restinho de estoque para gratificar segurança, trocador e motorista. Chegou em casa antes do pai, que era 
biscateiro, e da mãe, empregada doméstica. Pegou no colo a boneca de pano, já um tanto esgarçada e 
encardida, deitou no colchonete com ela entre os braços e disse: 
“Lilica, minha filhinha, hoje foi um dia difícil. Nem queira saber.” 
 

PIMENTEL, Luís. Cabelos molhados. 1 ed. Brasília: Ministério da Educação, 2006. p. 55 – 57. 

 
01. Tendo como base o texto acima, podemos dizer que o título dele foi assim atribuído face às 
dificuldades cotidianas que diversas pessoas, como motoristas e cobradores de ônibus, seguranças, 
fregueses, guardas e outros transeuntes enfrentam, em decorrência dos incômodos causados pelos 
vendedores ambulantes nas grandes cidades do Brasil.  
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
02. Com relação ao trecho “(...) fazendo um agrado para o moço da segurança”, podemos inferir que o 
referido agradecimento deve-se ao fato de o moço ter sido conivente com a atitude praticada pela 
menina, haja vista, a mesma ter ingressado à estação do metrô, após o pagamento da passagem com 
mariolas. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
03.  No Brasil e em outros países do mundo, o trabalho infantil tem mutilado a infância de inúmeras 
crianças. Com base neste argumento e na leitura da crônica, considere os fragmentos abaixo, julgando 
em seguida a afirmativa: 
I – “que idade você tem, menina bonita?” 
II – “você é bem gostosinha, sabia?” 
III – “Lilica, minha filhinha, hoje foi um dia difícil. (...)” 
 
Apenas a fala expressa no fragmento III deixa transparecer por parte da menina vendedora seu 
comportamento pueril. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
04. O terceiro parágrafo retoma um relato desenvolvido no final da unidade de texto anterior. Dessa 
forma, podemos compreender que o principal motivo de a menina ter se afastado do freguês consistiu no 
fato de o homem ter perguntado a sua idade. Pois assim como a primeira freguesa, ele não consentia que 
uma criança estivesse exposta aos assédios, trabalhando na rua. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
05. No trecho “Quando a tardinha começou a avermelhar a enseada de Botafogo (...)” entendemos que, 
com o início da noite, a luz emanada pelas lanternas vermelhas dos automóveis oferece às avenidas de 
Botafogo uma luminosidade que pode ser refletida nas águas da enseada.    
( ) CERTA ( ) ERRADA 
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06. Na língua escrita, em alguns casos, ocorre a necessidade de indicação da sílaba tônica. Tal fato 
determina a pronúncia correta de algumas palavras, sendo por isso, acentuadas graficamente. Assim, 
palavras como cálido, baú e cafundó devem ser acentuadas.  
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
Leia o texto abaixo e julgue CERTA ou ERRADA a afirmativa da próxima questão. 

 
Extraído de http://www.chargeonline.com.br/. Acesso em 09 jun. 2012. 

 
07. Na charge acima, observamos uma crítica à eficiência da segurança pública, sobretudo nas grandes 
cidades, onde a violência tem atingido níveis alarmantes. Se o interlocutor que responde à pergunta 
quisesse substituir a expressão “tranca as portas” por um sinônimo, poderia empregar o enunciado 
“descerra as portas”. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
08. Os verbos são palavras que exprimem fatos, ações, estados ou fenômenos da natureza, 
estabelecendo uma relação com o tempo. Na expressão “A gente fica em casa, tranca as portas e as 
janelas e aciona o alarme!”, encontramos, portanto, os verbos no futuro.  
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
09. Leia os textos e as proposições abaixo. Em seguida, julgue CERTA ou ERRADA a afirmativa: 
Texto 1: Consertamos nossa máquina. 
Texto 2: Comprei minha casa. 
Texto 3: Acionaste teu alarme. 
 
I – No texto 1, existe, implicitamente, um pronome pessoal. 
II – No texto 2, o pronome possessivo NÃO está claro. 
III – No texto 3, o pronome possessivo se relaciona ao pronome pessoal “tu”. 
Somente as proposições I e III estão corretas.    
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
10. Sabe-se que os substantivos abstratos nomeiam conceitos como estados, qualidades, sentimentos, 
sensações, que não têm uma existência independente. Sua manifestação está sempre associada a um 
ser. Dessa forma, temos como exemplo de substantivos abstratos os vocábulos “frio” e “lágrima”. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
MATEMÁTICA 
11. Por ser o único polígono convexo que não tem diagonal, o triângulo é um polígono rígido, ou seja, 
não se deforma, por isso é comum a frequente utilização nas construções e em estruturas, como pontes 
e torres. Supondo que uma ponte tenha a estrutura de triângulos equiláteros de base 15 m o perímetro de 
cada triângulo é de 60 m. 
 ( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
12. Foi realizada uma pesquisa com um grupo de jovens obesos e ela revelou o seguinte quadro sobre 
alimentação preferida: 
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Doces Carnes Gordurosas Verduras Frutas 

   13               04       01    02 

A razão entre o número de jovens que preferem frutas e o total de jovens é de 
10

1
. 

 ( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
13. Ana Maria colocou o seguinte problema para João Ricardo responder: Jonas tem o quíntuplo da 
quantidade de figurinhas de José Roberto. Juntos, os dois possuem 12 figurinhas. Então João Ricardo 
respondeu: Jonas tem 9 figurinhas e José Roberto 3 figurinhas. Essa resposta está:   
 ( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
14. A limpeza de um prédio com vinte andares após sua construção é feita em 08 dias por 30 
funcionários. Se o número de funcionários for elevado para 48, o número de dias necessários para a 
limpeza do mesmo prédio será de 13 dias. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
15. Bozó é um jogo antigo, jogado com duas ou mais pessoas, utilizando um copo não transparente, 
geralmente feito de couro e 05 dados com formato de um cubo. Supondo que cada dado tenha 3 cm de 
aresta, o volume de cada dado é de 9 cm

3
. 

( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
16. Na geometria, o trapézio é um quadrilátero com dois lados paralelos, chamados de base maior e base 
menor. O trapézio abaixo é chamado de isósceles, pois possui dois lados iguais. 

 
A área deste trapézio é de 90 cm

2
. 

( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
17. Diversas civilizações da antiguidade desenvolveram seus próprios sistemas de numeração. Uma 
numeração antiga pode ser observada nos mostradores de relógios, na indicação de datas e de capítulos 
de livros: são os símbolos de numeração romana. Realizando os cálculos da seguinte expressão: 
[ 8 + (10

2
 – 2

3
) . 3], obtemos o seguinte resultado no Sistema de Numeração Romano: CCLXXXIV. 

( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
18. No dia 11/06/2012, o site www.em.com.br noticiou que o número de acidentes no feriado de Corpus 
Christi de 2012 aumentou em relação ao mesmo feriado em 2011, no Estado de Minas Gerais, conforme 
dados fornecidos pela PRF(Policia Rodoviária Federal). Foram 439 acidentes ocorridos em 2012 e 372 em 
2011. Assim, houve aumento de aproximadamente 18,01%. 
 ( ) CERTA ( ) ERRADA 

 
19. O conjunto dos números Reais é formado pelos números Naturais, Inteiros, Racionais e Irracionais. A 
expressão abaixo apresenta potências fracionárias, potências positivas e potências negativas: 

                                                               
0

2

32

1

100
5

1
34 












 

O resultado final dessa expressão é 53. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
20. Receita: “Curau com paçoca” 
Ingredientes: 
- 11 espigas de milho. 
- 2 xícaras de (chá) de água. 

- 1 
2

1
xícara (chá) de açúcar. 

- 3 xícaras de (chá) de leite. 
- 2 xícaras de (chá) de leite de coco. 
- 6 paçocas esmigalhadas. 
* Rende 10 unidades. 
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Para fazer 35 unidades irá utilizar 38,5 espigas de milho.  
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
LEGISLAÇÃO 
21. Será concedida licença à servidora gestante por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo 
da remuneração. A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação 
por prescrição médica. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença-paternidade 
de 5 (cinco) dias consecutivos. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
22. Para cada 5 (cinco) anos de efetivo exercício ininterrupto, o servidor faz jus a 06 (seis) meses de 
férias a título de prêmio, por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, admitida sua conversão 
em espécie. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
23. Nos processos administrativos, qualquer que seja o objeto e o procedimento, observar-se-ão, entre 
outros requisitos de validade, a publicidade, o contraditório, a defesa ampla e o despacho ou a decisão 
motivada. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
24. Constituem patrimônio do Município os bens móveis e imóveis que atualmente lhe pertencem e os 
que lhe vierem a ser atribuídos ou incorporados, bem como os rendimentos provenientes dos seus bens, 
execução de obras e prestação de serviços. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
25. O Prefeito Municipal residirá na sede do Município e não poderá, seja qual for o motivo, ausentar-se 
do Município por período superior a dez dias consecutivos, sem autorização do Vice Prefeito, sob pena 
de perder o cargo. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
RASCUNHO 
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