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ORIENTAÇÕES 
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, 

etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 
03 - Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 

acontecer, a resposta não será computada. 
04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO utilize 

caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 
05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 
06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA 

PROVA SERÁ ANULADA. 
07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 
08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 
09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 

OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 
provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 01 a 10 

 

INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões que a ele se referem.  
 

Texto 01 
 

“Conhece-te a ti mesmo”: a conquista do seu lugar no mundo 
 
          Somos ensinados desde cedo a conhecer e aprender com o mundo. O resultado dessa crença é que a imensa 
maioria das pessoas não vive exatamente no mundo, reage a ele. É o que Nietzsche chama de niilista reativo. No 
sentido mais alargado, é o indivíduo que não cria, não tem iniciativa, não tem capacidade de reflexãoB Os efeitos 
perversos desse ensinamento aparecem em todas as fases da vida. 
          Na infância, o reativo é aquele que critica. É a criança que na escola ri da roupa do outro, humilha os 
diferentes, faz bullying. Na vida adulta, é o que se ocupa da vida alheia, o delator, o fofoqueiro, o manipulador, o que 
fiscaliza, o que controlaBO reativo pensa pouco sobre si. Sem conteúdo, não há sobre o que refletir. O nosso 
repertório interno precisa ser cultivado, ele não se faz sozinho. Mas o reativo não tem tempo. Ele está ocupado 
demais confrontando o mundo. Toda a sua energia está direcionada para a reação. 
          Por trás de quase todo o mal na sociedade, há um reativo. Qual é a característica dominante do agressor, do 
contraventor, do adicto, do fundamentalista religioso? São reativos. São indivíduos que reagem ao mundo que se 
apresenta. Os seus impulsos — sem controle e sem filtro — estão no comando. Vivem no nível da semianimalidade. 
Comem quando têm fome, agridem quando são ameaçadosB Esse é o modelo em vigor.  
          Diz-se que o mundo está aí e nós temos de fazer um ajuste, um alinhamento para o acompanhar. A tarefa é 
seguir a manada. Esse modelo diz: use a cabeça (a razão) para conhecer o mundo. “O mundo te dará as 
respostas”.  Ora, não seria assim se a filosofia fizesse parte da educação, porque ela diz exatamente o contrário. 
Desde Sócrates — passando por Spinoza, Nietzsche e Freud — o fundamento básico é: conheça você primeiro. O 
mundo só será importante quando ele contribuir para essa tarefa. 
          Não é por acaso que essa é a primeira e mais importante máxima da história do pensamento ocidental. Está 
lá, ainda hoje, nas ruínas gregas, o Templo de Apolo, o oráculo de Delfos com a inscrição “conhece-te a ti mesmo”. 
Num tempo em que os homens buscavam antecipar o encontro com o mundo através da consulta aos oráculos  — 
havia dezenas deles espalhados pela Grécia, sendo Delfos o mais famoso — deparavam-se com esse aviso logo à 
entrada. Foucault vai mais fundo e afirma que a tradução mais completa desse aviso é  “saiba bem qual é a natureza 
da tua pergunta antes de consultar o oráculo”. Antes de nos dirigirmos ao mundo e interrogá-lo, saibamos primeiro 
quem somos.   
          Enquanto a cultura diz “o mundo é o mais importante”, esteja atento ao que o mundo espera de você”; a 
filosofia diz “é você primeiro”, “você tem a preferência”, “o mundo é instrumento, use o mundo para construir a si 
próprio”. O mundo é um espelho que serve ao autoconhecimento. É através do que ele mostra que você identifica os 
seus talentos, suas inclinações, suas fragilidades, suas alegrias. E não se trata de menosprezar o mundo, é uma 
questão de primazia. Até porque há coisas que você só sabe, se o mundo te mostra. A vida autêntica só é possível 
quando eu presencio o diálogo entre o que eu sou e o mundo que se apresenta. Essa é a premissa de Sócrates, a 
vida que vale a pena é a vida examinada, é a autoanálise. O mundo só será importante quando ele permitir que você 
saiba quem você é. Não é por acaso que, de todos os hábitos do ser humano, o mais comum e o que traz mais 
sofrimento, é o querer ser diferente do que se é. Gastamos tempo e energia imitando ou se comparando com os 
outros, ao invés de buscar na nossa essência quem e como somos e o que temos para oferecer ao mundo.   
          A questão que se segue é: como se faz isso?  Seja um observador atento! Separe com precisão o seu “eu” e o 
mundo que está lá fora.  
          A falta de divisão entre um e outro é fonte de engano e perdição. E pode ser um desastre. 
Afinal, definitivamente, o mundo não é um lugar seguro (atenção: essa não é uma afirmação politicamente incorreta). 
Encare o mundo olho no olho, mas que o olhar seja clínico. E desconfie de quase tudo.   
DesconfiarB desconfiarB Pode não dar em nada. Pode não ser necessário. Mas é útil para o necessário estado de 
alerta, contribui para uma parada estratégica e pode funcionar como uma barreira. A desconfiança te situa, faz você 
pensar: “eu estou aqui e aquilo está lá. Eu quero aquilo para mim? Vai me edificar? Vai contribuir com o meu 
caminho? Eu quero isso? Isso me convém”. Conheça muito bem quais são os seus desejos a ponto de julgá-los: 
“quero isso e isso é bom, portanto vou trabalhar para obter”, “desejo aquilo, mas não é bom, não quero”.   
          Para além dos efeitos no indivíduo singular, o “conhece-te a ti mesmo” é o caminho do bem praticado no 
mundo. Sócrates afirma que nenhum homem é capaz de praticar o mal conscientemente, pois o mal é o resultado da 
ignorância e da falta de autoconhecimento. Além de pavimentador do bem, é um escudo protetor: quem sabe quem 
realmente é, dá pouca importância à crítica e ao ataque dos outros.  
         O mundo é voraz e embrulha tudo. Esquenta e esfria, aperta e solta, acelera e abranda, escraviza e liberta, 
agita e sossega, acolhe e hostiliza, alegra e entristeceB É necessário que definamos os nossos próprios critérios e 
façamos escolhas porque é impossível viver ao sabor de tudo o que ele oferece. É preciso analisar e manter uma 
reflexão permanente sobre como ele nos afeta. É tarefa fácil? Não. Benjamin Franklin observou que “há três coisas 
extremamente duras: o aço, o diamante e conhecer a si mesmo”. Mas é o único caminho para sermos senhores na 
nossa própria história. 
CARDOSO, Margot. Conheça-te a ti mesmo: a conquista do seu lugar no mundo. Disponível em: <https://vidasimples.co/ser/insatisfacao-infeliz-
no-trabalho/>. Acesso em: 25 set. 2019. Adaptado. 
 

20 

25 

1 

5 

10 

15 

30 

35 

40 

45 

50 



 
3

QUESTÃO 01 
Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com as ideias defendidas no texto. 
A) Os reativos são os que estão preparados para o mundo. 
B) Ser reativo é fundamental para a sobrevivência no mundo. 
C) Para conhecer melhor o mundo, é preciso confrontá-lo sempre. 
D) Viver no mundo é diferente de reagir ao mundo. 
E) O ser humano só se conhece quando se isola do mundo. 
 

QUESTÃO 02 
Assinale a alternativa que, de acordo com o texto, contraria o pensamento filosófico. 
A) A pessoa humana é o que realmente importa. 
B) O mundo é o que realmente tem importância. 
C) A falta de autoconhecimento gera malefícios.  
D) O mundo está a serviço do autoconhecimento. 
E) O mundo é ferramenta para o autoconhecimento. 
 

QUESTÃO 03 
Considere o trecho “DesconfiarB desconfiarB Pode não dar em nada. Pode não ser necessário.” (Linha 41) 
Tendo em vista as ideias defendidas no texto, é CORRETO afirmar que temos de desconfiar 
A) de todas as pessoas, pois o mundo não é um lugar seguro. 
B) dos nossos desejos, pois são eles que nos dominam.  
C) da filosofia, pois ela faz com que vivamos fora da realidade. 
D) das pessoas racionais, pois elas são dominadas pela ambição. 
E) das escolhas que fazemos, pois elas podem estar erradas. 
 

QUESTÃO 04 
Considere o trecho: “Diz-se que o mundo está aí e nós temos de fazer um ajuste, um alinhamento para acompanhá-
lo. A tarefa é seguir a manada.” (Linhas  14-15) 
De acordo com o texto, “seguir a manada” significa agir 
A) com truculência. 
B) com consciência. 
C) por imitação. 
D) por ambição. 
E) com selvageria. 
 

QUESTÃO 05 
Assinale a alternativa CORRETA, tendo em vista a linguagem utilizada no texto.  
A) Não se observa o uso da linguagem conotativa. 
B) Verifica-se o uso da linguagem metafórica. 
C) Não se verifica o uso da linguagem denotativa. 
D) Há o predomínio do uso da linguagem figurada. 
E) Verifica-se o predomínio do registro informal. 
QUESTÃO 06 
Observa-se, na construção do título do texto, o uso do recurso 
A) ironia. 
B) eufemismo. 
C) antítese. 
D) paradoxo.  
E) intertextualidade. 
 

QUESTÃO 07 
Assinale a alternativa em que, de acordo com a norma, o verbo poderia ir para o plural, concordando com a palavra 
que acompanha o sujeito.  
A) “[...] a imensa maioria das pessoas não vive exatamente no mundo, reage a ele.” (Linhas 1-2) 
B) “Por trás de quase todo o mal na sociedade, há um reativo.” (Linha 10) 
C) “A falta de divisão entre um e outro é fonte de engano e perdição.” (Linha 18) 
D) “O mundo é voraz e embrulha tudo.” (Linha 50) 
E) “O nosso repertório interno precisa ser cultivado, ele não se faz sozinho.” (Linhas 7-8) 
 

QUESTÃO 08 
Assinale a alternativa em que o uso da próclise é facultativo. 
A) “[...] temos de fazer um ajuste, um alinhamento para o acompanhar [...].” (Linha 14) 
B) “E não se trata de menosprezar o mundo, é uma questão de primazia.” (Linhas 29-30) 
C) “A questão que se segue é: como se faz isso?” (Linha 36) 
D) “ ‘Eu quero isso? Isso me convém.’ ” (Linha 44) 
E) “O nosso repertório interno precisa ser cultivado, ele não se faz sozinho.” (Linhas 7-8) 
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INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto 02 a seguir para responder às questões 09 e 10.  
 
Texto 02 
 

 
Disponível em:  <https:// www.google.com.br>. Acesso em: 5 out. 2019. 

 
QUESTÃO 09 
Tendo em vista os textos 01 e 02, é CORRETO afirmar que ambos defendem: 
A) O autoconhecimento torna as pessoas inseguras e passivas. 
B) O autoconhecimento pode provocar o conhecido “efeito manada”. 
C) Os meios de comunicação impedem que as pessoas fiquem alienadas. 
D) As pessoas que não conhecem a si mesmas podem ser manipuladas. 
E) Aqueles que não têm acesso às informações televisivas são os mais alienados. 
 

QUESTÃO 10 
Sobre o uso dos verbos no imperativo no primeiro quadrinho do texto 02, é CORRETO afirmar: 
A) Constrói o perfil de Mafalda, personagem caracterizada como autoritária e reativa. 
B) Assim como no título do texto “Conhece-te a ti mesmo”, correspondem à pessoa gramatical “tu”. 
C) Comprova a presença da função apelativa, normalmente presente nos textos publicitários.  
D) Encontram-se entre aspas para enfatizar o tom de desaprovação da personagem Mafalda. 
E) Encontram-se na 3.ª pessoa do plural, correspondendo ao pronome “eles”, presente na fala em questão. 
 
 

PROVA DE MATEMÁTICA E NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
Questões numeradas de 11 a 20 

 
QUESTÃO 11 
As funções reais f e h são tais que f é bijetora, g é função ímpar, f(2) = - 3 e g(5) = 3. Com base nessas informações, 
o valor de f-1(g(-5)) é igual a 
 

A) -5. 
B) 4. 
C) -3. 
D) 2. 
E) -2. 
 

QUESTÃO 12 
Entre os números -14 e 82, inserem-se outros 15 números, de modo a formar uma P.A. A razão dessa P.A e o seu 
termo central valem, respectivamente,  
 

A) 6 e 34. 
B) 5 e 32. 
C) 4 e 28. 
D) 9 e 36. 
E) 11 e 52. 
 

QUESTÃO 13 
Inserem-se, entre os números 1 e 2048, n números reais positivos, de forma que a sucessão obtida seja uma P.G de 
razão menor que 2. Qual é o menor valor de n? 
 

A) 12. 
B) 11. 
C) 9.  
D) 8. 
E) 6. 
 

“USE”, “COMPRE”, “BEBA”, 
“COMA”, “PROVE”! EEEI! O 
QUE ELES PENSAM QUE 

NÓS SOMOS? 

E O QUE NÓS SOMOS? 
OS MALDITOS 
SABEM QUE NÓS 
AINDA NÃO 
SABEMOS. 
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QUESTÃO 14 

Observe que se   A  = 








3-    2

0      1-
   e  B =  









2      3

1      2
  

 então A.B é a matriz: 

A)  








9-    10

1-    2-
  

B)  








31    7

26    6
 

C)  








3-    5-

1-    2-
 

D)  








21    5

12   0
 

E)  








14   12

0      0
 

 
 

QUESTÃO 15 
O dono de uma empresa não contente com o seu lucro de R$ 1.500,00 mensais adota algumas medidas para que 
esse lucro passe a aumentar cerca de 20% ao mês, a partir de janeiro do próximo ano. Após quatro meses, o lucro 
desse empresário estará em torno de 
 

A) R$ 2.150,00. 
B) R$ 5.610,00. 
C) R$ 3.210,00. 
D) R$ 4.440,00. 
E) R$ 3.110,00. 
 

QUESTÃO 16 
Um recurso do sistema operacional Windows para navegar em pastas é: 
A) Área de trabalho. 
B) Painel de controle. 
C) Nautilus. 
D) Windows 8. 
E) Windows Explorer. 
 

QUESTÃO 17 
Os browsers são programas de navegação normalmente utilizados para acessar websites. Qual é o navegador 
(browser) exclusivo da Microsoft para o Windows 7? 
A) Google Chrome. 
B) Mozilla Firefox. 
C) Internet Explorer. 
D) Opera. 
E) Safari. 
 

QUESTÃO 18 
Qual tipo de software é recomendado para proteger o computador de arquivos maliciosos? 
A) Antivírus. 
B) Nero. 
C) Scandisk. 
D) CCleaner. 
E) Windows. 
 

QUESTÃO 19 
É considerada uma extensão de arquivo executável do Windows: 
A) .exec 
B) .exe 
C) .sh 
D) .rpm 
E) .deb 
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QUESTÃO 20 
O usuário moveu um arquivo da Pasta A para a Pasta B utilizando atalhos do teclado. Assinale a alternativa que 
apresenta os atalhos utilizados: 
A) <Ctrl + C> e <Ctrl + V>. 
B) <Ctrl + T> e <Ctrl + V>. 
C) <Ctrl + X> e <Ctrl + G>. 
D) <Ctrl + X> e <Ctrl + V>.  
E) <Ctrl + X> e <Ctrl + 1>. 
 
 
 

PROVA DE NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Questões numeradas de 21 a 25 

 
QUESTÃO 21 
No que se refere às licenças, conforme a Lei n.º 719/1993 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Taiobeiras (MG) – com as devidas atualizações legislativas, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A licença da atividade política, remunerada, estender-se-á desde a escolha do servidor em convenção partidária, 
como candidato a cargo eletivo, até a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. 

B) A licença, por motivo de doença em pessoa da família, apenas será concedida ao servidor em caso de doença do 
cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva às 
suas expensas e conste do seu assentamento funcional. 

C) A licença para tratar de interesses particulares, uma vez concedida pelo prazo de até dois anos consecutivos, não 
pode ser interrompida, seja pelo próprio servidor, seja pelo interesse da Administração. 

D) A licença-prêmio por assiduidade indica que, após cada dez anos de exercício ininterrupto, o servidor faz jus a 
três meses de licença sem a remuneração do cargo efetivo. 

E) A licença do funcionário convocado para o serviço militar não implica desconto de qualquer importância no 
vencimento daquele, salvo se tiver havido opção pelas vantagens do serviço militar. 

 

QUESTÃO 22 
Trata-se da investidura do funcionário em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade física e mental, verificada em inspeção médica. Se julgado incapaz para o serviço 
público, o funcionário será aposentado, além do que, em qualquer hipótese, esse provimento não poderá acarretar 
aumento ou redução da remuneração do funcionário. 
 

Conforme o que disciplina o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Taiobeiras (MG), referido ato 
administrativo de provimento de cargo público é denominado  
A) recondução. 
B) reversão. 
C) aproveitamento. 
D) reintegração. 
E) readaptação. 
 

QUESTÃO 23 
Sobre o instituto da acumulação de cargos públicos, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Taiobeiras (MG), assinale a alternativa CORRETA.  
 

A) A acumulação de cargos, pelo caráter lícito, não se condiciona à comprovação de compatibilidade de horários. 
B) A proibição de acumular cargos é adstrita apenas às entidades da Administração Direta da União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal. 
C) O funcionário não poderá exercer mais de um cargo em comissão, nem ser remunerado pela participação em 

órgão de deliberação coletiva. 
D) O funcionário estatutário que acumular licitamente dois cargos de carreira, quando investido em cargo de 

provimento em comissão, poderá mantê-los em atividade simultânea, no interesse público. 
E) O estatuto, em nenhuma hipótese de acúmulo de cargos, permite que o funcionário opte entre duas 

remunerações no caso de afastamento de um deles. 
 

QUESTÃO 24 
O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Taiobeiras (MG) faz alusão à aplicação de penalidades 
disciplinares pelos representantes do Poder Público designados para tal. 
 

Nesse raciocínio, conforme a Lei n.º 719/1993, a responsabilidade pela aplicação de penalidade quando se tratar de 
caso passível de advertência ou suspensão de até trinta dias é 
A) do chefe da repartição e outra autoridade, na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos. 
B) do Prefeito Municipal. 
C) das autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferiores ao Prefeito Municipal. 
D) da autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. 
E) do dirigente superior de autarquia e fundação municipal. 
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QUESTÃO 25 
O inquérito, no âmbito do processo administrativo disciplinar, é fase de essencial importância para a formação da 
convicção sobre o que se deseja apurar. Conforme o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Taiobeiras 
(MG), o inquérito administrativo será contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios 
e recursos admitidos em direito. 
Sobre o inquérito, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Nenhum pedido considerado impertinente ou meramente protelatório pode ser denegado pelo presidente da 

comissão de inquérito, pois todos podem servir à elucidação dos fatos investigados. 
B) Quando a testemunha intimada a depor for funcionário público, a expedição do mandato será imediatamente 

comunicada ao próprio funcionário, com a indicação do dia e da hora marcados para a inquirição. 
C) Não se admite no estatuto a acareação entre os depoentes, na hipótese de existirem depoimentos contraditórios, 

já que referido ato é de uso privativo nas ações penais propriamente ditas, e não em inquéritos. 
D) Na fase do inquérito, será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de 

conhecimento especial de perito.  
E) O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como a inquirição das testemunhas, sendo-lhe 

permitido interferir nas perguntas e respostas, além de reinquiri-las, por meio do presidente da Comissão. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


