CONCURSO PÚBLICO DO SAAE – UNAÍ/MG

Prova de Nível Médio Completo
Agente Administrativo
LEIA COM ATENÇÃO!
01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos
fiscais da sala.
02. Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 30 (trinta)
questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
03. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como
resposta uma alternativa correta.
04. Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número
de inscrição. Qualquer irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal.
05. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os
resultados para a folha de respostas.
06. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou
azul e faça as marcas de acordo com o modelo afixado no quadro. A marcação da
folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras.
07. Só marque uma resposta para cada questão.
08. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso
poderá prejudicá-lo.
09. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a
questão será posteriormente anulada e os pontos, a ela correspondentes, serão
atribuídos a todos os candidatos.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. A interpretação das questões faz parte da avaliação
(prova).
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Língua Portuguesa
Vínculos, as equações da matemática da vida
Quando você forma um vínculo com alguém, forma uma aliança. Não é à toa que
o uso de alianças é um dos símbolos mais antigos e universais do casamento. O
círculo dá a noção de ligação, de fluxo, de continuidade. Quando se forma um
vínculo, a energia flui. E o vínculo só se mantém vivo se essa energia continuar
fluindo. Essa é a ideia de mutualidade, de troca.
Nessa caminhada da vida, ora andamos de mãos dadas, em sintonia, deixando a
energia fluir, ora nos distanciamos. Desvios sempre existem. Podemos nos perder em
um deles e nos reencontrar logo adiante. A busca é permanente. O que não se pode
é ficar constantemente fora de sintonia.
Antigamente, dizia-se que as pessoas procuravam se completar através do outro,
buscando sua metade no mundo. A equação era: ½ + ½ = 1.
"Para eu ser feliz para sempre na vida, tenho que ser a metade do outro."
Naquela loteria do casamento, tirar a sorte grande era achar a sua cara-metade.
Com o passar do tempo, as pessoas foram desenvolvendo um sentido de
individualização maior e a equação mudou. Ficou: 1 + 1 = 1.
"Eu tenho que ser eu, uma pessoa inteira, com todas as minhas qualidades,
meus defeitos, minhas limitações. Vou formar uma unidade com meu companheiro,
que também é um ser inteiro." Mas depois que esses dois seres inteiros se
encontravam, era comum fundirem-se, ficarem grudados num casamento fechado,
tradicional. Anulavam-se mutuamente.
Com a revolução sexual e os movimentos de libertação feminina, o processo de
individuação que vinha acontecendo se radicalizou. E a equação mudou de novo:
1 + 1 = 1 + 1.
Era o "cada um na sua". "Eu tenho que resolver os meus problemas, cuidar da
minha própria vida. Você deve fazer o mesmo. Na minha independência total e
autossuficiência absoluta, caso com você, que também é assim." Em nome dessa
independência, no entanto, faltou sintonia, cumplicidade e compromisso afetivo. É a
segunda crise do casamento que acompanhamos nas décadas de 70 e 80.
Atualmente, após todas essas experiências, eu sinto as pessoas procurando
outro tipo de equação: 1 + 1 = 3.
Para a aritmética ela pode não ter lógica, mas faz sentido do ponto de vista
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emocional e existencial. Existem você, eu e a nossa relação. O vínculo entre nós é
algo diferente de uma simples somatória de nós dois. Nessa proposta de casamento,
o que é meu é meu, o que é seu é seu e o que é nosso é nosso.
Talvez aí esteja a grande mágica que hoje buscamos, a de preservar a
individualidade sem destruir o vínculo afetivo. Tenho que preservar o meu eu, meu
processo de descoberta, realização e crescimento, sem destruir a relação. Por outro
lado, tenho que preservar o vínculo sem destruir a individualidade, sem me anular.
Acho que assim talvez possamos chegar ao ano 2000 um pouco menos divididos
entre a sede de expressão individual e a fome de amor e de partilhar a vida. Um
pouco mais inteiros e felizes.
Para isso, temos que compartilhar com nossos companheiros de uma verdadeira
intimidade. Ser íntimo é ser próximo, é estar estreitamente ligado por laços de afeição
e confiança.
MATARAZZO, Maria Helena. Amar é preciso. São Paulo: Editora Gente, 22ª ed.,1992. p. 19-21

QUESTÃO 01
Segundo o texto, a equação que representa a relação afetiva-emocional, que surgiu
com o feminismo é:
(A)
(B)
(C)
(D)

½ + ½ = 1.
1 + 1 = 3.
1 + 1= 1.
1 + 1 = 1 + 1.
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QUESTÃO 02
Marque a alternativa que justifica a seguinte afirmação do texto: “cada um na sua”:
(A) “(...) Quando se forma um vínculo, a energia flui. (...)”
(B) “(...) Vou formar uma unidade com meu companheiro, que também é um ser
inteiro. (...)”
(C) “(...) Eu tenho que resolver os meus problemas, cuidar da minha própria vida.
Você deve fazer o mesmo. (...)”
(D) “(...) Existem você, eu e a nossa relação. O vínculo entre nós é algo diferente
de uma simples somatória de nós dois. (...)”
QUESTÃO 03
Leia:
“(...) Nessa caminhada da vida, ora andamos de mãos dadas, em sintonia, deixando a
energia fluir, ora nos distanciamos. (...)”
As expressões destacadas exprimem:
(A)
(B)
(C)
(D)

Alternância.
Causa.
Finalidade.
Conclusão.

QUESTÃO 04
Marque a alternativa em que os dois vocábulos sejam formados pelo mesmo
processo:
(A)
(B)
(C)
(D)

Busca, cumplicidade.
Compromisso, caminhada.
Individualidade, descoberta.
Reencontrar, autossuficiência.
5
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QUESTÃO 05
Observe as seguintes palavras:
I.
II.
III.
IV.

Independência.
Através.
Somatória.
Íntimo.

São acentuadas pelo mesmo motivo:
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as palavras II e IV.
Apenas as palavras I e III.
Apenas as palavras I e IV.
Apenas as palavras II e III.

QUESTÃO 06
“(...) Mas depois que esses dois seres inteiros se encontravam, era comum fundiremse, ficarem grudados num casamento fechado, tradicional. (...)”
Sobre o termo sublinhado, marque a alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

É um pronome reflexivo.
É uma próclise que exprime reciprocidade.
É um pronome de tratamento.
É uma mesóclise que exprime ação futura.
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13 de Dezembro
Passei de carro pela Esplanada e vi a multidão. Estranhei aquilo. O motorista me
lembrou: “Hoje é 13 de dezembro, dia de Santa Luzia. A igreja dela está cheia, ela
protege os olhos da gente”.
Agradeci a informação, mas fiquei inquieto. Bolas, o 13 de dezembro tinha
alguma coisa a ver comigo e nada com Santa Luzia e sua eficácia nas doenças que
ainda não tenho. O que seria?
Aniversário de um amigo? Uma data inconfessável, que tivesse marcado um
relacionamento para o bom ou para o pior?
Não lembrava de nada de importante naquele dia, mas ele piscava dentro de
mim. E as horas se passaram iluminadas pelo intermitente piscar da luzinha vermelha
dentro de mim. 13 de dezembro! Preciso tomar um desses tonificantes da memória,
vivo em parte dela e não posso ter brancos assim, um dia importante e não me
lembro por quê.
Somente à noite, quando não era mais 13 de dezembro, ao fechar o livro que
estava lendo, de repente a luz parou de piscar e iluminou com nitidez a cena noturna:
eu chegando no prédio em que morava, no Leme, a Kombi que saiu dos fundos da
garagem, o homem que se aproximou e me avisou que o comandante do 1º Exército
queria falar comigo.
Eram 11 horas da noite, estranhei aquele convite, nada tinha a falar com o
general Sarmento e não acreditava que ele tivesse alguma coisa a falar comigo.
Mas o homem insistiu. E outro homem que saíra da Kombi já entrava dentro do
meu carro, com uma pequena metralhadora. Naquela mesma hora, a mesma cena se
repetia pelo Brasil afora, o governo baixara o AI-5, eu nem ouvira o decreto lido no
rádio. Num motel da Barra, eu estivera à toa na vida, e meu amor me chamara e eu
não vira a banda passar.
Tantos anos depois, ninguém me chama nem me convida para falar com o
comandante do 1º Exército. O país talvez tenha melhorado, mas eu certamente piorei.
CONY, Carlos Heitor. Folha de São Paulo. 16/12/2001.
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QUESTÃO 07
Observe a seguinte passagem do texto:
“(...) Somente à noite, quando não era mais 13 de dezembro, ao fechar o livro que
estava lendo, de repente a luz parou de piscar e iluminou com nitidez a cena noturna
(...)”
A oração destacada exprime ideia de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Adição.
Condição.
Intensidade.
Tempo.

QUESTÃO 08
“(...) eu chegando no prédio em que morava, no Leme, (...)”
Embora o texto apresente passagens relacionadas à linguagem oral, a variedade
padrão escrita possui suas normas. Do ponto de vista desta, e obedecendo às regras
de regência verbal para os verbos “chegar” e “morar”, podemos afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

Há erro de regência para os dois verbos.
Há erro de regência quanto ao verbo “morar”.
Há erro de regência quanto ao verbo “chegar”.
Não há erro de regência quanto aos dois verbos.

QUESTÃO 09
Segundo o texto, o acontecimento que marca o dia 13 de dezembro é de natureza:
(A)
(B)
(C)
(D)

Racial.
Política.
Étnica.
Mercantilista.
8

Concurso Público do SAAE – UNAÍ/MG | Fundação Guimarães Rosa.

QUESTÃO 10
“(...) Agradeci a informação, mas fiquei inquieto. (...)”
Pluralizando-se a oração acima, o único termo que não fará a flexão é o (a):
(A)
(B)
(C)
(D)

Substantivo.
Verbo.
Conjunção.
Adjetivo.

Matemática
QUESTÃO 11
Numa progressão aritmética, o nono termo é 26 e o décimo primeiro termo é 40.
Marque a alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

O Décimo termo é 28.
.
O produto entre a razão dessa PA e o quarto termo é
O primeiro termo vale a metade do décimo primeiro termo.
O décimo segundo termo é 54.

QUESTÃO 12
Roberto foi promovido e passou a receber R$2.430,00, o que representa 35% de
aumento. Marque a alternativa que contém o salário de Roberto antes da promoção.
(A)
(B)
(C)
(D)

R$1.579,50.
R$1.800,00.
R$1.600,00.
R$1.753,60.
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QUESTÃO 13
O quadrado da soma de um número com 2 é igual a 1. Esse número também satisfaz
a inequação
. Qual é esse número?
(A)
(B)
(C)
(D)

-3.
-1.
3.
1.

QUESTÃO 14
Por duas torneiras iguais abertas passam 14 dm3 de água em 3 minutos. Quantas
torneiras abertas iguais às duas anteriores serão necessárias para passar 42 dm 3 de
água na metade do tempo?
(A)
(B)
(C)
(D)

6.
4.
7.
12.

QUESTÃO 15
Qual o valor da parcela do financiamento de R$4.500,00, à juros compostos de 1,5%
ao mês, que será quitado em três parcelas mensais iguais?
(A)
(B)
(C)
(D)

R$1.567,00.
R$3.750,00.
R$1.568,52.
R$1.702,50.
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QUESTÃO 16
Observe o gráfico abaixo e marque a única alternativa que contém a função que o
representa.
(A)
(B)
(C)
(D)

2

-4

QUESTÃO 17
Uma progressão geométrica tem o terceiro termo igual a 12. Se o primeiro termo for
48 e se todos os termos dessa PG forem positivos, considerando a razão igual a q, o
valor de 2 – q é igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)
QUESTÃO 18
Investindo R$30.000,00 num empreendimento que rende à taxa mensal de juros
simples, obtém-se um montante de R$40.800,00 ao final de 1 ano de investimento.
Qual é a taxa de juros mensal?
(A)
(B)
(C)
(D)

36%.
3%.
12%.
6%.
11
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QUESTÃO 19
Seja
. Seja S o conjunto solução da equação
Então S é o conjunto:
(A)
(B)
(C)
(D)

.

1, 3}

QUESTÃO 20
Dada a função
que
é igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)

, com

constante. Se

, conclui-se

-24.
-36.
24.
36.

Noções de Informática
QUESTÃO 21
Todo arquivo Excel é estruturado de forma hierárquica. Em relação aos componentes
dessa hierarquia, marque a alternativa INCORRETA:
(A) A Pasta de Trabalho é a composição das diversas planilhas, representando a
estrutura principal formadora do próprio arquivo Excel.
(B) A Planilha é a composição das diversas células, dispostas em linhas e
colunas, com organização em formato de tabela.
(C) A Célula é a menor estrutura que compõe o arquivo Excel. Cada célula é
tratada de forma independente, contendo suas configurações individuais de
formatação, conteúdo e organização.
(D) A Planilha é a composição das diversas pastas de trabalho, representando a
estrutura principal formadora do próprio arquivo Excel.
12
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QUESTÃO 22
São recursos disponíveis no MS Word 2003, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Pré-visualização do documento.
Auto Formatação.
Conexão a Banco de dados para criar tabelas.
Utilização de estilos e modelos.

QUESTÃO 23
Chamamos de conteúdo off-line as páginas que podem ser visualizadas sem
necessidade de se estar conectado à Internet. Em relação ao conteúdo off-line,
marque a alternativa INCORRETA:
(A) Para tornar uma página disponível off-line, não é necessário carregá-la no
Internet Explorer, bastando digitar seu endereço e selecionar a opção
Adicionar a Favoritos, no Menu Favoritos.
(B) Para disponibilizar uma página off-line é necessário especificar a quantidade
de conteúdo off-line a ser disponibilizado e escolher como desejamos
atualizar esse conteúdo no computador.
(C) No Internet Explorer há uma caixa de diálogo onde especificamos a
identificação da página que desejamos disponibilizar off-line e onde
selecionamos a opção Tornar disponível off-line.
(D) Para tornar uma página disponível off-line, um dos passos é decidir se iremos
ou não incluir os possíveis links existentes na mesma.
QUESTÃO 24
No Windows XP, clicando-se em Iniciar e depois em Desligar, teremos uma janela
onde é possível escolher entre três opções. Marque a alternativa que representa
CORRETAMENTE as três opções mencionadas:
(A)
(B)
(C)
(D)

Desativar, Reiniciar e Fazer Logoff.
Hibernar, Desativar e Reiniciar.
Reiniciar, Fazer Logoff e Hibernar.
Hibernar, Desativar e Fazer Logoff.
13
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Noções de Direito Constitucional e Administrativo
QUESTÃO 25
Todas as alternativas abaixo elencam princípios constitucionais que regem as
relações internacionais do Brasil com outros países, EXCETO:
(A) Intervencionismo.
(B) Defesa da paz.
(C) Prevalência dos direitos humanos.
(D) Concessão de asilo político.
QUESTÃO 26
Com relação aos direitos e garantias fundamentais do cidadão, previstos na
Constituição Federal, marque a alternativa CORRETA:
(A) Todo trabalhador é obrigado a filiar-se e a manter-se filiado a sindicato.
(B) São admissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos.
(C) O fundo de garantia do tempo de serviço constitui um direito exclusivo dos
trabalhadores urbanos.
(D) O direito de propriedade é assegurado e previsto constitucionalmente.
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QUESTÃO 27
No tocante às normas reguladoras da Administração Pública, marque a alternativa
CORRETA :
(A) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis exclusivamente aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.
(B) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
(C) A lei veda a contratação no serviço público por prazo determinado, mesmo
que para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
(D) É permitida a vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias para o
efeito de remuneração de pessoal do serviço público, desde que presentes os
requisitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho.
QUESTÃO 28
Com base na Lei 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública, marque a alternativa CORRETA:
(A) Todo o processo da licitação será sigiloso, sendo vedado o acesso ao seu
conteúdo.
(B) É indispensável a licitação quando a União tiver que intervir no domínio
econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento .
(C) A empresa da qual o autor do projeto da licitação seja acionista poderá
participar da licitação, desde que indiretamente.
(D) É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das
previstas na lei de licitação.
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QUESTÃO 29
Quanto às normas reguladoras do Contrato Administrativo, marque a alternativa
CORRETA:
(A) O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
(B) É permitido o contrato com prazo de vigência indeterminado, desde que
devidamente fundamentado.
(C) A declaração de nulidade do contrato administrativo não opera
retroativamente, logo exonera a Administração do dever de indenizar.
(D) É vedada a exigência de prestação de garantia nas contratações de obras,
serviços e compras.
QUESTÃO 30
Leia e analise os itens sobre o tema ato administrativo:
I. O ato administrativo com vício de legalidade somente pode ser invalidado por
decisão judicial.
II. O ato de convalidação, pelo qual é suprido vício existente em ato ilegal, opera
efeitos ex tunc, retroagindo em seus efeitos ao momento em que foi praticado
o ato originário.
III. A revogação de um ato administrativo é prerrogativa da Administração, de
caráter discricionário, consistente na extinção de um ato válido por razões de
conveniência e oportunidade.
IV. Ato administrativo composto é aquele que necessita, para a sua formação, da
manifestação de vontade de dois ou mais diferentes órgãos ou autoridades
para gerar efeitos.
V. Quanto à formação da vontade, a deliberação de um conselho constitui
exemplo de ato administrativo simples.
Marque a alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas os itens I, II, e III estão corretos.
Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
Apenas os itens II, III e V estão corretos.
Apenas os itens I, III e V estão corretos.
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ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA.

Questão
Nº 01
Nº 02
Nº 03
Nº 04
Nº 05
Nº 06
Nº 07
Nº 08
Nº 09
Nº 10
Nº 11
Nº 12
Nº 13
Nº 14
Nº 15

Resposta

Questão
Nº 16
Nº 17
Nº 18
Nº 19
Nº 20
Nº 21
Nº 22
Nº 23
Nº 24
Nº 25
Nº 26
Nº 27
Nº 28
Nº 29
Nº 30

Resposta

O gabarito oficial da prova de múltipla escolha será divulgado no prazo máximo de
até 48 (quarenta e oito) horas, após a sua realização, no órgão oficial do Município
e no site <www.fgr.org.br>.
Comissão de Concursos FGR
concursos@fgr.org.br
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