
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG 

EDITAL1/2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:

Nº INSCRIÇÃO:FUNÇÃO:

ASSINATURA Nº DO PRÉDIO: SALA:

 
Administrador Rural 
 
 

ESTE CADERNO DE PROVAS DESTINA-SE AOS CANDIDATOS AO SEGUINTE CARGO: 

DATA 
 

18/7/2010 
HORÁRIO 

 

15h 
CADERNO 

015 
 

 

PROVAS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, LÍNGUA PORTUGUESA E  
CONHECIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
 



 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha e uma questão discursiva. 

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 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

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 TRÊS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS E TRINTA MINUTOS 
 
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 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 15 

 
QUESTÃO 01 
A elaboração e implementação do planejamento no setor rural representam um grande desafio aos 
administradores rurais, tendo em vista que os empreendimentos desse setor estão sujeitos a um grande 
número de variáveis, podendo-se citar entre elas, EXCETO 
A) possibilidade de mudanças imediatas na produção. 
B) sazonalidade de mercado. 
C) ciclo biológico de vegetais e animais. 
D) tempo de maturação dos produtos. 

 

QUESTÃO 02 
HOFFMANN (1987) apresenta que de forma resumida, é possível relacionar uma série de princípios básicos 
que devem ser levados em consideração pelo gestor, durante o processo de planejamento. Para o autor, entre 
esses princípios, o da objetividade relaciona-se à(s)  
A) mobilidade e temporalidade da realidade, que dão um caráter de relatividade aos valores atribuídos pelo 

sujeito às coisas e aos acontecimentos. 
B) visões futuras. a partir de análises da situação presente e passada, previsões deverão ser feitas para 

auxiliar na tomada de decisões. 
C) condição básica para que as alternativas de ação que serão analisadas sejam apresentadas com a 

neutralidade que se faz necessária. 
D) a forma de ver e intepretar a realidade de acordo com a percepção dos diferentes agentes. 
 

QUESTÃO 03 
A comercialização é parte essencial da produção agropecuária. É nela que os esforços de aumento de 
produtividade e redução de custos obtidos na produção podem ou não ser realizados. As perdas decorrentes 
de uma comercialização deficiente podem ser grandes o suficiente para inviabilizar uma atividade 
produtiva, o que coloca as decisões de comercialização entre as principais atividades gerenciais. O senso 
comum normalmente entende a comercialização como a venda de um produto específico. No caso da 
agropecuária, é necessário analisar a cadeia produtiva de um modo integrado. Sobre as considerações 
apresentadas, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Não somente a quantidade consumida de produtos agropecuários varia relativamente pouco em relação 

ao preço, mas também ela tende a variar pouco em relação ao tempo. Com exceção de alguns, que têm 
seu consumo localizado em algumas épocas do ano (Natal, Páscoa, etc.), o consumo desses produtos 
tende a ser regular durante todo o ano. 

B) Os produtos agroindustriais são essencialmente bens de primeira necessidade e de baixo valor unitário. 
Mesmo em caso de escassez desses produtos, a quantidade demandada não varia significativamente em 
relação ao preço praticado. Em linguagem econômica, diz-se que os produtos agropecuários têm baixa 
elasticidade (preço de demanda). 

C) As variações de quantidade produzida e mesmo qualidade de produtos agrícolas decorrentes de 
problemas climáticos têm sido cada vez menor. Os avanços tecnológicos têm permitido a redução desse 
efeito aleatório.  

D) Em virtude da estabilidade de preços de venda dos produtos agroindustriais, a oferta e preços dos 
insumos agrícolas aos produtores seguem a mesma tendência. As variações verificadas durante o ano 
também são muito pequenas. 
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QUESTÃO 04 
A escolha do mecanismo de comercialização no agronegócio responde a um critério de eficiência 
econômica de importância crucial à eficiência global da cadeia agroindustrial e, portanto, à própria 
sobrevivência dos atores que a compõem. Com relação às formas e mecanismos de comercialização, é 
CORRETO afirmar sobre o mercado SPOT: 
A) É tipicamente esporádico; mesmo que a compra se repita, não há obrigatoriedade de compra futura, 

apresentando ainda alta dose de incerteza no que se refere ao comportamento dos preços. 
B) Gerencia contratos em que as partes acordam que alguns ou todos os elementos da transação podem 

ocorrer em período futuro. 
C) É aquele em que as transações são padronizadas e simplificadas, não permitindo a inclusão de 

idiossincrasias, mesmo que comprador e vendedor assim desejem. 
D) É caracterizado pela redução de risco e segurança do comportamento dos preços através do mercado de 

futuros. 
 

QUESTÃO 05 
Com relação ao mercado agrícola doméstico e ao mercado agrícola externo, analise as afirmativas abaixo. 
I - O mercado internacional vem mudando por intermédio de uma sequência de eventos que impactam, de 

modo particular, a comercialização de produtos agroindustriais. 
II - A importância do comércio internacional não reside apenas na absorção da produção doméstica, mas 

no fato de ser a grande referência de preços e qualidade dos produtos em geral e, em particular, das 
commodities. 

III - Respeitada a importância do mercado internacional, sua limitação está em não contribuir para 
disciplinar as flutuações dos mercados domésticos, por ser incapaz de influenciar ou delimitar a 
formação dos preços internos. 

IV - Um elemento que faz com que o mercado internacional seja cada vez mais relevante ao Brasil é a 
dupla tendência de crescimento do volume exportado e, principalmente, do aumento da participação de 
produtos processados na pauta de exportações. 

Assine a alternativa CORRETA. 
A) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
B) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
C) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
D) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
 

QUESTÃO 06 
Mercado pode ser definido como “o agregador composto de um ou mais compradores e de um ou mais 
vendedores que discutem a formação de preço de produtos e/ou serviços e efetuam operações de troca entre 
si.” No contexto da Administração Rural, com relação aos tipos de mercado, NÃO é possível afirmar que 
A) o mercado primário se caracteriza pela concentração dos produtos, em que os diversos tipos de 

intermediários e cooperativas adquirem as mercadorias dos produtores e as reúnem nos centros 
consumidores. 

B) o mercado terminal constitui um ponto de maior concentração do fluxo de produtos, em que se termina o 
movimento de concentração e se inicia sua dispersão ou distribuição. Representa um ponto de 
estrangulamento no fluxo de mercadorias e nele efetuam-se as grandes trocas de bens e serviços. 

C) o mercado especulador se caracteriza como forma do mercado terminal, em que o varejista faz suas 
compras, geralmente em grandes quantidades, para revender em lotes menores. existe principalmente 
para os produtos agrícolas que chegam ao consumidor final sem mudança na forma. 

D)  o mercado secundário se caracteriza pela distribuição dos produtos até o consumidor final, apresentando 
grande número de agentes. 
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QUESTÃO 07 
Funções de comercialização são as atividades especializadas executadas no decorrer do processo de 
comercialização. As funções de comercialização classificadas como facilitadoras ou complementares 
englobam, entre outros: 
A) Armazenamento, transporte, beneficiamento e embalagem. 
B) Financiamento, assunção de riscos, pesquisa de comercialização, padronização e classificação. 
C) Compra, venda e formação de preços. 
D) Armazenamento, embalagem, formação de preços e venda. 

 

QUESTÃO 08 
Um fazendeiro está desenvolvendo um projeto para construir uma maternidade para porcas que acomodará 
10 porcas por vez, 4 vezes por ano. Uma maternidade dessas, com duração provável de 10 anos, demandará 
um investimento de R$ 10.000,00 e, uma com duração provável de 30 anos, exigirá R$15.000,00. A 
depreciação anual pelo método linear e os juros anuais a uma taxa de 10 % ao ano serão: 

MATERNIDADE A 
COM DURAÇÃO DE 10 

ANOS 

MATERNIDADE B 
COM DURAÇÃO DE 30 

ANOS 
Depreciação anual: R$ 1.000,00 Depreciação anual: R$ 500,00 
Juros anuais (i=10% a.a): R$ 
500,00 

Juros anuais (i=10% a.a): R$ 
750,00 

Os juros foram calculados sobre a metade do investimento inicial porque esse é o valor do investimento 
médio durante a vida útil do bem de capital.  
Com base apenas nos dados informados, o custo por unidade de uso (por parição) será 
A) R$ 375,00, para a maternidade A, e R$ 312,50, para a maternidade B. 
B) R$ 150,00, para a maternidade A, e R$ 125,00, para a maternidade B. 
C) R$ 25,00, para a maternidade A, e R$ 21,50, para a maternidade B. 
D) R$ 37,50, para a maternidade A, e R$ 31,25, para a maternidade B. 

 

QUESTÃO 09 
Em relação à armazenagem rural, marque a alternativa INCORRETA. 
A) As perspectivas de armazenamento surgem da possibilidade de se reter, sem deteriorar, os produtos e 

vendê-los, na época de maior escassez, a preços tão mais altos em relação aos vigentes na época da 
colheita que superem os custos de armazenamento. 

B) As unidades de armazenagem rural em nível do produtor constituem um dos problemas da produção 
agrícola, devido ao elevado percentual de perdas. 

C) As unidades de armazenagem rural chamadas de coletoras são as que se localizam na empresa agrícola 
ou adjacências e, em geral, prestam serviços a um único usuário, o proprietário da fazenda. 

D) Apesar de ter aumentado decisivamente o número de empresas que se dedicam à produção em larga 
escala, a capacidade de armazenagem primária tem-se desenvolvido menos que proporcionalmente, 
provocando aumento na demanda de armazenagem intermediária e terminal. 

 

QUESTÃO 10 
Ao tratar das etapas de elaboração de um projeto agropecuário, Hoffmann (1987) afirma que a fase de 
estudos e programações compreende: 
A) o momento em que são observados atentamente os aspectos técnicos, econômicos, financeiros, legais e 

administrativos do projeto. 
B) a determinação dos objetivos gerais e específicos a serem alcançados no projeto estabelecido. 
C) a verificação da validade da aplicação de recursos em estudos mais profundos de determinado setor. 
D) a realização de testes de viabilidade, relação benefício-custo, taxa interna de retorno, ponto de 

nivelamento e ajustamento do projeto à capacidade de uso dos recursos empregados. 
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QUESTÃO 11 
A geração, adaptação, transferência e adoção das inovações tecnológicas pelo setor produtivo agropecuário 
têm tido papel preponderante no sucesso do agronegócio brasileiro. Com base no contexto das inovações 
tecnológicas no agronegócio, marque V (verdadeiro) e F (falso) nas afirmativas abaixo. 

(   )  O Sistema Nacional de Inovação compreende um sistema de estruturadas interações entre agentes 
envolvidos no processo de geração do progresso tecnológico. Essa interação é estruturada de forma 
que as relações são frequentemente repetidas e, assim, institucionalizada no sentido de que as 
instituições formais e informais exerçam uma importante influência sobre o desempenho inovativo. 

(   ) Na agricultura, o grau de apropriabilidade tecnológica é bastante expressivo e alto, o que implica 
grande atratividade e recursos para pesquisas e desenvolvimento e outros esforços inovativos no 
setor, sugerindo uma imagem de ampliação dos ganhos de produtividade.  

(   ) Nas indústrias processadoras de alimentos, a difusão de tecnologias ocorre exclusivamente por 
meio da aquisição de equipamentos externos às empresas, o que possui papel vital na geração de 
inovação. 

(   ) Além dos processos de produção e das técnicas de gerenciamento, o empresário rural precisa estar 
familiarizado com os últimos desenvolvimentos tecnológicos, os recentes lançamentos de sementes 
melhoradas, os defensivos químicos e biológicos mais eficazes e mais seletivos, entre outros. 

(   ) A incorporação da informática à vida do homem do campo ainda é lenta, porém a redução dos 
preços dos computadores e o desenvolvimento de novos softwares agrícolas têm colaborado muito 
para essa aproximação.  

A sequência CORRETA para a questão é 
A) F, V, V, F, V. 
B) V, F, V, F, V. 
C) F, V, V, F, F. 
D) V, F, F, V, V. 

 

QUESTÃO 12 
Mais recentemente, defende-se que o papel da agregação de valor ao produto está relacionado a uma forma 
mais segura de a empresa adquirir uma vantagem competitiva e sucesso em longo prazo. Agregar valor aos 
produtos de origem rural tornou-se, assim, uma questão fundamental para os produtores, por meio da qual 
esses podem permanecer e alcançar novos mercados. Como alternativa de agregação de valor aos produtos 
agropecuários, podem ser apontados, EXCETO 
A) A transformação do produto em uma commodity agrícola. 
B) O desenvolvimento de uma marca própria do produto. 
C) A classificação do produto de acordo com uma norma estabelecida. 
D) A industrialização da produção e desenvolvimento de uma política mercadológica. 
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QUESTÃO 13 
As afirmativas abaixo retratam aspectos referentes às vantagens e limites na agregação de valor aos 
produtos agrícolas. Analise-as. 
I - O produto com maior valor agregado apresenta uma maior margem de contribuição, embora sua 

rentabilidade seja prejudicada pelo menor giro, uma vez que esses produtos são destinados a um 
mercado mais amplo, formado por consumidores sensíveis a preço. 

II - A utilização de normas de padronização como forma de agregação de valor aos produtos agrícolas é 
muito importante na comercialização desses produtos, pois permite a caracterização do produto sem 
sua presença física, com confiabilidade, transparência e possibilidade de arbitragem. 

III - Com relação aos aspectos econômicos, apesar dos custos que a agregação de valor acarreta ao se 
trabalhar com produtos de maior valor agregado, o produtor passa a enfrentar a concorrência de 
empresas pouco estabelecidas no mercado e que têm baixa penetração nos canais de distribuição e 
pouco conhecimento sobre as necessidades dos consumidores. 

IV - Estrategicamente, caso pretenda atender a um mercado de baixa renda, que escolhe os produtos pelo 
preço, a empresa agrícola deverá agregar valor a partir da diferenciação do seu processo de produção e 
não do seu produto, de forma a competir com baixo custo e ganhar no volume de vendas. 

V - Os produtos com valor agregado, após sofrerem alterações na agroindústria, mantêm seus preços mais 
constantes, ao longo do tempo, em relação ao produto in natura. 

São CORRETAS as afirmativas 
A) I, III e IV, apenas. 
B) II, III e V, apenas. 
C) II, IV e V, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 

 

QUESTÃO 14 
A Norma Regulamentadora 31 (NR 31) tem por objetivo estabelecer os preceitos a serem observados na 
organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatíveis o planejamento e o desenvolvimento 
das atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura com a segurança e 
saúde e meio ambiente do trabalho. De acordo com a NR 31, é INCORRETO afirmar que 
A) O empregador rural ou equiparado deve fornecer instruções suficientes aos que manipulam agrotóxicos, 

adjuvantes e afins, e aos que desenvolvem qualquer atividade em áreas onde possa haver exposição 
direta ou indireta a esses produtos, garantindo os requisitos de segurança previstos na norma. 

B) Os resíduos sólidos ou líquidos de alta toxicidade, periculosidade, alto risco biológico e os resíduos 
radioativos deverão ser dispostos com o conhecimento e a orientação dos órgãos competentes e 
mantidos sob monitoramento. 

C) O empregador rural ou equiparado deve garantir a imunização, quando necessária, dos trabalhadores em 
contato com os animais. 

D) É aconselhável à unidade produtiva rural a prevenção dos riscos de explosões, incêndios, acidentes 
mecânicos, asfixia e dos decorrentes da exposição a agentes químicos, físicos e biológicos em todas as 
fases da operação do silo. 
 

QUESTÃO 15 
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural – CIPATR – tem como objetivo a 
prevenção de acidentes e doenças relacionados ao trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente 
o trabalho com a preservação da vida do trabalhador. Com relação à CIPATR, é CORRETO afirmar: 
A) Quando o empregador rural ou equiparado contratar empreiteiras, a CIPATR da empresa contratante 

deve, em conjunto com a contratada, definir mecanismos de integração e participação de todos os 
trabalhadores em relação às decisões da referida comissão. 

B) Só é possível a desativação ou a redução do número de representantes da CIPATR pelo empregador, 
antes do término do mandato de seus membros, quando houver a redução do número de empregados ou 
em caso de suspensão temporária das atividades do estabelecimento. 

C) Uma das atribuições da CIPATR é solicitar ao empregador ou equiparado que esse constitua os grupos 
de trabalho para o estudo das causas dos acidentes de trabalho rural. 

D) A eleição para um novo mandato da CIPATR deverá ser convocada pelo representante eleito dos 
empregados pelo menos quarenta dias antes do término do mandato, e realizada com antecedência 
mínima de 60 dias do término do mandato. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 
INSTRUÇÃO: As questões de 16 a 25 referem-se ao seguinte texto de uma reportagem da revista Veja. 

Leia-o com atenção. 
 

MATAR A NATUREZA É MATAR O LUCRO 
As empresas descobrem que a biodiversidade significa dinheiro em 

caixa e que a saúde do negócio está vinculada à saúde do planeta 
 

GABRIELA CARELLI 
 

Até pouco tempo atrás, as empresas costumavam atrelar seu 
nome às causas verdes principalmente como estratégia de marketing. 
À medida que o mundo tomava consciência das questões ambientais, em 
especial a degradação dos recursos naturais, demonstrar preocupação com o 
planeta era uma forma de lustrar a imagem da companhia e atrair os 
consumidores para suas marcas. Essa relação entre o mundo dos negócios e 
a natureza avançou dramaticamente. Se antes as empresas patrocinavam o 
reflorestamento de uma área ou reciclavam seu lixo, colocavam a conta na 
lista de despesas, sem esperar retorno financeiro. Hoje, os custos de ações 
como essas vão para a lista de investimentos, já que podem significar lucros 
e crescimento nos negócios. Conglomerados como a General Electric, o 
Walmart e a IBM mantêm projetos de ecoeficiência e de preservação do 
ambiente porque os consideram estratégicos para a própria sobrevivência. O que 
mudou? Para entender o  fenômeno,  tome-se como exemplo a Coca-Cola, 
uma das marcas mais valiosas do mundo. 

Há dez anos, quando anunciou uma série de investimentos inéditos em projetos ambientais, a Coca-
Cola não estava preocupada com o derretimento das geleiras do Ártico nem queria salvar os ursos-polares 
ameaçados de extinção. Diante de estudos que apontavam para a crescente escassez de água doce no 
planeta, a empresa se convenceu de que ignorar o problema poderia ser perigoso para o futuro de seu 
negócio. A água é a principal matéria-prima para a fabricação dos mais de 3 000 produtos da marca. A 
companhia injetou bilhões de dólares na criação de métodos e programas de reutilização e tratamento de 
água em suas fábricas, em mais de 200 países. Os resultados começaram a aparecer recentemente. Em cada 
uma das 43 unidades brasileiras, gastavam-se 5,5 litros de água para produzir 1 litro de refrigerante. Hoje 
esse gasto é de 2,04 litros. A redução representa uma economia de 500 000 reais ao ano, por fábrica. "Com a 
população mundial perto dos 9 bilhões e a água cada vez mais escassa, não tínhamos outro caminho a 
seguir", afirmou recentemente o presidente mundial da Coca-Cola, Muhtar Kent, em entrevista à revista 
Forbes. 

"O aquecimento global, a escassez de água, a extinção das espécies e o despejo de produtos tóxicos 
afetaram profundamente o funcionamento da sociedade e também o das empresas", disse a VEJA o 
economista Andrew Winston, da Universidade Princeton, consultor de grandes companhias para questões 
ambientais. "Pela primeira vez na história, os empresários deparam com limites de crescimento reais 
impostos por questões relacionadas à natureza", ele completa. O mundo dos negócios e o mundo natural 
estão inextricavelmente ligados. Todo produto que chega ao consumidor, seja um carro, um tênis ou uma 
xícara de café, tem origem na extração ou colheita de bens da natureza. Esses bens, a água, as terras 
cultiváveis, as florestas, são finitos. Justamente nesse ponto reside o maior desafio para as empresas. Desde 
a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, o modelo econômico mundial privilegiou a produção em 
detrimento da preservação dos recursos naturais. Essa conta está sendo cobrada agora — e é bem cara. 

A destruição da biodiversidade nunca foi tão intensa. De acordo com um relatório da Organização 
das Nações Unidas divulgado no mês passado, mais de 60% de todos os ecossistemas do planeta estão 
ameaçados. Desse total, 35% são mangues e 40% florestas. Hoje, a demanda por recursos naturais excede 
em 35% a capacidade da Terra. Se a escalada dessa demanda continuar no ritmo atual, em 2030 serão 

1

10

20

30

40

15

5

25

35



 8

necessárias duas Terras para satisfazê-la. Entre 2000 e 2005, a devastação das florestas na América do Sul 
foi de 4,3 milhões de hectares, 3,5 milhões deles no Brasil. De acordo com a ONU, só o desmatamento e a 
degradação de áreas de mangue causam um prejuízo anual de 2,5 a 4,5 trilhões de dólares à economia 
global. Equivale a jogar no lixo um valor próximo ao PIB do Japão, o segundo maior do mundo. 

 
Veja – 9/6/2010, p. 148-151 (Adaptação) 

 

QUESTÃO 16 
Segundo o texto, na atualidade, a relação entre o mundo de negócios e a natureza vem mudando, porque as 
ações das empresas em favor da natureza 
A) repercutem na imagem da empresa. 
B) combatem os efeitos do aquecimento global. 
C) geram lucros e crescimento nos negócios. 
D) preservam a riqueza da biodiversidade. 
 

QUESTÃO 17 
Para as empresas, seu maior desafio, de acordo com o texto, está no fato de 
A) todos os ecossistemas do planeta estarem ameaçados. 
B) a destruição do meio ambiente afetar o seu funcionamento. 
C) o mundo dos negócios e o mundo natural caminharem paralelos. 
D) os bens da natureza não serem inesgotáveis. 
 

QUESTÃO 18 
Releia a frase: 
“Desde a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, o modelo econômico mundial privilegiou a 
produção em detrimento da preservação dos recursos naturais.” (linhas 35-37) 
Comprovam-se, no texto da reportagem, todas as consequências abaixo citadas do modelo econômico 
referido na frase, EXCETO 
A) a acelerada destruição da biodiversidade do planeta. 
B) a demanda por recursos naturais exceder, hoje, a capacidade da Terra. 
C) a devastação das florestas na América do Sul. 
D) a demanda para recursos naturais exigir, hoje, a capacidade de duas Terras. 
 

QUESTÃO 19 
Depreende-se do texto que “inextricável”, que deu origem a “inextricavelmente” em “O mundo dos 
negócios e o mundo natural estão inextricavelmente ligados.” (linhas 32-33), significa: 
A) que não se pode dissociar. 
B) que não se pode extinguir. 
C) que não se pode distinguir. 
D) que não se pode explorar. 
 

QUESTÃO 20 
Empregou-se em sentido figurado a seguinte palavra do texto: 
A) “fenômeno” (linha 14). 
B) “lustrar” (linha 5). 
C) “caminho” (linha 25). 
D) “jogar” (linha 45). 
 

QUESTÃO 21 
NÃO se identificou corretamente o tipo de relação estabelecida pela conjunção, locução conjuntiva ou 
preposição sublinhada na alternativa 
A) “... já que podem significar lucros...” (linha 10) → CONCLUSÃO. 
B) “Se a escalada dessa demanda continuar... (linha 41) → CONDIÇÃO. 
C) “Para entender o fenômeno...” (linha 14) → FINALIDADE. 
D) “De acordo com a ONU... (linha 43) → CONFORMIDADE. 
 
 
 
 

45



 9

QUESTÃO 22 
No fragmento que vai de “O aquecimento global” até “empresas” (linhas 28-29), as vírgulas separam  
A) apostos, do termo fundamental. 
B) substantivos abstratos. 
C) elementos que exercem a mesma função sintática. 
D) adjuntos adverbiais antecipados. 
 

QUESTÃO 23 
Releia a seguinte passagem: 
“Há dez anos (...), a Coca-Cola não estava preocupada com o derretimento das geleiras...” (linhas 16-17). 
Em qual das alternativas abaixo a lacuna NÃO deve ser preenchida com “Há”, mas, sim, com “A”? 
A) ...... muitas maneiras de preservar a natureza. 
B) ...... quem pense que a defesa ambiental é um luxo para os ricos. 
C) ...... mais inovação em uma economia verde. 
D) ...... alguns metros dali, avistava-se uma extensa área verde. 
 

QUESTÃO 24 
O plural do substantivo “matéria-prima” (linha 20) é “matérias-primas”. 
Marque a palavra em que, no plural, pela tradição da língua, só varia o primeiro elemento. 
A) Banana-prata. 
B) Sempre-viva. 
C) Obra-prima. 
D) Vitória-régia. 
 

QUESTÃO 25 
“... a empresa se convenceu de que ignorar o problema poderia ser perigoso para o futuro de seu negócio.” 
(linhas 19-20) 
Em qual das alternativas abaixo, um verbo tem a mesma regência que “convencer-se”, no exemplo citado? 
A) Estimou-se quanto custariam os serviços prestados gratuitamente pela natureza ao homem. 
B) Os ambientalistas queixavam-se de que o dejeto dos animais era descartado sem controle algum. 
C) Os efeitos danosos da industrialização no ambiente se tornaram mais visíveis. 
D) O mundo financeiro move-se de acordo com a sua percepção de risco. 
 
 

PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Questões numeradas de 26 a 30 

 

 
QUESTÃO 26 
A Lei nº 3.175/2003 dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Montes Claros. De 
acordo com essa lei, analise as afirmativas abaixo, marcando V para as alternativas verdadeiras e F para as 
falsas. 
(   ) A função pública é o conjunto de atribuições que, por sua natureza ou suas condições de exercício, 

pode ser caracterizado um cargo público. 
(   ) Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público, em caráter efetivo ou em 

comissão, ou detentora de função pública. 
(   ) As funções gratificadas são atribuídas ao servidor investido no cargo pela via do  recrutamento amplo.
(   ) Os cargos em comissão de recrutamento amplo são providos por qualquer pessoa que preencha os 

requisitos estabelecidos em lei. 
A sequência CORRETA é 
A) V V F F. 
B) F V F V. 
C) F F V V. 
D) F F F V. 
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QUESTÃO 27 
São formas de provimento de cargo público, EXCETO 
A) reversão. 
B) recondução. 
C) progressão. 
D) aproveitamento. 
QUESTÃO 28 
Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação. Com base na Lei  
nº 3.175/2003, é CORRETO afirmar: 
A) O estágio probatório é por um período de 36 meses. 
B) O estágio probatório é por um período de 24 meses. 
C) O estágio probatório é por um período de 12 meses. 
D) O estágio probatório é por um período de 26 meses. 
QUESTÃO 29 
São considerados de efetivo exercício o afastamento do servidor, EXCETO 
A) Exercício de cargo em comissão em órgãos ou entidades dos poderes da União e do Estado. 
B) No dia do seu aniversário. 
C) Licença à adotante e em razão de paternidade. 
D) Falecimento do sogro, sogra, genro e nora, irmãos, avós e netos, por um prazo de 8 (oito) dias 

consecutivos. 
QUESTÃO 30 
Com base no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Montes Claros, analise as afirmativas 
abaixo, marcando V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. 
(   ) É vedada a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico. 
(   ) É lícito acumular uma aposentadoria com a remuneração de cargo eletivo ou de cargo em comissão, 

declarado em lei, de livre nomeação e exoneração. 
(   ) É ilícita a acumulação de um cargo de professor e outro administrativo. 
(   ) A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias e sociedade de 

economia mista. 
A sequência CORRETA é 
A) V V F F. 
B) F V F V. 
C) F V V V. 
D) F V V F. 
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QUESTÃO DISCURSIVA 
 
INSTRUÇÃO: Observe e leia a capa da revista Veja, edição 2143, abaixo reproduzida. 
 

 
 
Num texto dissertativo de 10 linhas, comente: O que ainda pode ser feito para conter os efeitos danosos que 
a DEVORAÇÃO DO PLANETA pelo homem vem causando? 

 
NÃO É NECESSÁRIO DAR TÍTULO AO SEU TEXTO 

 
 

O SEU TEXTO DEVE SER REDIGIDO NA FOLHA DE RESPOSTA DA QUESTÃO DISCURSIVA 
 

 
RASCUNHO 
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