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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 
De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigos 196 a 200, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas 
afirmativas abaixo. 
(   ) Saúde é um direito de todos e dever do Estado que deve ser garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos. 
(   ) As ações e serviços de saúde não podem ser executadas por pessoas físicas ou jurídicas de direito 

privado. 
(   ) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. 
(   ) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde,  

mediante contrato de direito público ou convênio. 
A ordem CORRETA das respostas é 
A) V, V, V, V. 
B) V, F, V, V. 
C) V, F, V, F. 
D) V, V, V, F. 
 

QUESTÃO 02 
Em relação às atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), o artigo 200 da Constituição Federal de 1988 e 
a Lei 8.080/90 estabelecem que 
I - compete ao SUS executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica bem como as de saúde do 

trabalhador. 
II - compete ao SUS ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. 
III - compete ao SUS incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico. 
IV - compete ao SUS participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de 

substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e  radioativos. 
V - compete ao SUS fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle do seu teor nutricional, 

bem como bebidas e águas para consumo humano. 
VI - compete ao SUS participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. 
VII - compete ao SUS colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
A alternativa CORRETA é 
A) Somente III e IV estão incorretas. 
B) Somente III, IV e VII estão incorretas. 
C) Somente II e III estão incorretas. 
D) I, II, III, IV, V, VI e VII estão corretas. 
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QUESTÃO 03 
A história da previdência social e da saúde pública no Brasil é marcada por um processo de postura liberal 
do Estado em relação à problemática trabalhista e social. Nesse sentido, marque verdadeiro (V) ou falso (F) 
nas afirmativas abaixo.  
(   ) Em 1923, é promulgada a lei Eloy Chaves que pode ser definida como o marco do início da 

previdência social brasileira. 
(   ) De 1923 a 1930, surgem as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPS), organizadas por empresas de 

natureza civil e privada, responsáveis pelos benefícios pecuniários e serviços de saúde para os 
empregados das empresas específicas. 

(   ) Em 1966, ocorre a fusão dos institutos de aposentadorias e pensões (IAPS), com a criação do Instituto 
Nacional de Previdência Social (INPS). 

(   ) Com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), houve um crescimento dos 
serviços médicos próprios da previdência e dos gastos com assistência médica em geral, mas persistia 
uma demanda elevada, especialmente porque o direito foi estendido a todos os segurados. 

(   ) Com a criação do SUS em 1988 e a regulamentação desse sistema em 1990, a saúde passa a ser direito 
de todos e dever do Estado. 

A ordem CORRETA das respostas é 
A) F, V, F, V, V. 
B) V, F, V, V, V. 
C) V, V, V, V, V. 
D) V, V, V, F, V. 
 

QUESTÃO 04 
Os princípios doutrinários ou filosóficos do Sistema Único de Saúde (SUS) são: 
A) Universalização, Equidade e Integralidade. 
B) Regionalização e Hierarquização, Descentralização e Comando Único, Participação Popular. 
C) Equidade, Universalização e Participação Popular. 
D) Equidade, Universalização, Integralidade e Participação Popular. 
 

QUESTÃO 05 
Os princípios organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS) são: 
A) Universalização, Equidade e Integralidade. 
B) Equidade, Regionalização e Hierarquização,  Participação Popular. 
C) Descentralização, Regionalização, Equidade, Universalização, Integralidade.  
D) Regionalização e Hierarquização, Descentralização e Comando Único, Participação Popular. 
 

QUESTÃO 06 
Em relação ao Controle Social no Sistema Único de Saúde (SUS), apenas uma alternativa abaixo é 
INCORRETA. Marque-a. 
A) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, é órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. 
B) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS – e o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde – CONASEMS – não têm representação no Conselho Nacional de Saúde, uma vez 
que já  têm suas representações próprias nos níveis nacional e estadual. 

C) O Conselho de Saúde atua nos níveis nacional, estadual e municipal na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído 
em cada esfera do governo. 

D) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde será paritária em relação 
ao conjunto dos demais segmentos. 
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QUESTÃO 07 
Em relação à participação dos serviços privados de assistência à saúde no Sistema Único de Saúde, a Lei 
8.080/90 assegura que 
I - os serviços privados de assistência à saúde se caracterizam pela atuação, por iniciativa própria, de 

profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 

II - a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
III - serão observados, na prestação de serviços privados de assistência à saúde, os princípios éticos e as 

normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para 
seu funcionamento. 

IV - é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à 
saúde, salvo através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações 
Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. 

A alternativa CORRETA é 
A) Somente IV está incorreta. 
B) Somente  II e IV estão incorretas. 
C) Somente II está incorreta.  
D) I, II, III e IV estão corretas. 
 

QUESTÃO 08 
Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios para o 
financiamento e a operacionalização do SUS, deve ser utilizada a combinação de alguns critérios, segundo 
análise técnica de programas e projetos.  
Em relação a esses critérios, de acordo com a Lei 8.080/90, todas as alternativas abaixo estão corretas, 
EXCETO 
A) Deve ser observada a capacidade de oferta da região e os aspectos políticos dos municípios que a 

compõem. 
B) Devem ser observados o Perfil demográfico da região e o Perfil epidemiológico da população a ser 

coberta. 
C) Devem ser observadas as características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área. 
D) Devem ser observados o desempenho técnico, econômico e financeiro, no período anterior, e os níveis 

de participação do setor de saúde, nos orçamentos estaduais e municipais. 
 

QUESTÃO 09 
No Sistema Único de Saúde (SUS), ganham importância e destaque os Sistemas de Informação em Saúde. 
Das alternativas abaixo, marque a que corresponde aos principais sistemas de informação em saúde de 
abrangência nacional. 
A) SIH-SUS; SIA-SUS; SINAB; SIS-PNI; SINASUS; SIS-VIGSAN.  
B) SIA-SUS; SIH-SUS; PRÓ-SAÚDE; PROMED; PET; PRÓ-HOSP. 
C) SIA-SUS; SIH-SUS; SINAN; SINASC; SIM; SIAB; SISVAN. 
D) SIH-SUS; SINAN; SINASC; PRÓ-HOSP; PROMED; PRÓ-SAÚDE. 
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QUESTÃO 10 
Segundo Campos (2001), o modelo de organização do SUS, definido na legislação como função 
concorrente dos vários níveis de governo, com atribuições complementares e solidárias, bem como a prática 
da sua gestão poderiam ser considerados como dando curso a um típico sistema de relações 
intergovernamentais, propostas por Wright (1997). Nesse sentido, alguns traços distintivos das relações 
intergovernamentais poderiam ser assinaladas no funcionamento do SUS. A esse respeito, todas as 
alternativas abaixo estão corretas, EXCETO 
A) As relações intergovernamentais transcendem as pautas de atuação governamentais reconhecidas e 

incluem uma ampla variedade de relações entre todas as unidades de governo. 
B) As relações intergovernamentais não se caracterizam por sua vinculação às políticas públicas, uma vez 

que as interações não ocorrem nas diversas fases de formulação, implantação e avaliação das políticas.   
C) A importância do elemento humano: não existem relações entre governos; unicamente se dão relações 

entre pessoas que dirigem as distintas unidades de governo. 
D) As relações intergovernamentais incluem os contatos contínuos dos funcionários e os intercâmbios de 

informações e opiniões. 
 

QUESTÃO 11 
Em relação à Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002 –, marque verdadeiro (V) 
ou falso (F) nas afirmativas abaixo. 
(   ) A NOAS-SUS 01/2002 amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica. 
(   ) A NOAS-SUS 01/2002 estabelece o processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos 

serviços de saúde e de busca de maior equidade. 
(   ) A NOAS-SUS 01/2002 estabelece que todas as municipalidades brasileiras, a partir do processo de 

municipalização da saúde, devem se adequar à Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde. 
(   ) A NOAS SUS 01/2002 cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema 

Único de Saúde e procede à atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios. 
(   ) A NOAS SUS 01/2002 resulta do contínuo movimento de pactuação entre os três níveis de gestão, 

visando ao aprimoramento do Sistema Único de Saúde. 
(   ) A NOAS-SUS 01/2002 institui o Plano Diretor de Regionalização, fundamentado na conformação de 

sistemas funcionais e resolutivos de assistência à saúde. 
A ordem CORRETA das respostas é 
A) V, V, F, V, F, F. 
B) F, V, F, V, V, V. 
C) V, V, F, V, V, V. 
D) F, V, F, V,  F, V. 
QUESTÃO 12 
Em relação ao processo de Controle, Regulação e Avaliação da assistência à saúde no SUS, a NOAS SUS 
01/2002 estabelece que o fortalecimento das funções de controle e avaliação dos gestores do SUS deve se 
dar, principalmente, nas seguintes dimensões:  
I - Avaliação da organização do sistema e do modelo de gestão. 
II - Relação com os prestadores de serviços. 
III - Qualidade da assistência e satisfação dos usuários. 
IV - Resultados e impacto sobre a saúde da população. 
A alternativa CORRETA é 
A) Apenas I e IV estão corretas. 
B) Apenas I, III e IV estão corretas. 
C) Apenas II e III estão incorretas. 
D) I, II, III e IV estão corretas. 
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QUESTÃO 13 
Segundo Mendes (1996), a crise da saúde não constitui privilégio do Brasil, nem sequer dos países em 
desenvolvimento, sendo, portanto, universal. Para esse autor, estabeleceu-se “um consenso de que os 
sistemas de serviços de saúde vivem uma crise em escala planetária, que se manifesta em quatro 
dimensões”. Considerando a afirmação, assinale a alternativa que corresponde às dimensões dessa crise: 
A) A iniquidade, a falta de integralidade, a ineficácia, a ineficiência. 
B) A ineficiência, a ineficácia, a iniquidade, a insatisfação da opinião pública. 
C) A ineficiência, a universalidade, a ineficácia, a insatisfação dos cidadãos. 
D) A integralidade, a universalidade, a equidade, a falta de participação social. 
 

QUESTÃO 14 
De acordo com Mendes (1998), a descentralização do Sistema Único de Saúde apresenta fortalezas e 
debilidades. Na perspectiva da maximização da fortaleza, é importante consolidar o paradigma da 
microrregionalização cooperativa. Entre as propostas do paradigma da microrregionalização cooperativa, as 
afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO 
A) A Secretaria Estadual de Saúde fica excluída da participação da gestão do sistema microrregional de 

saúde. 
B) Os municípios continuam como gestores principais dos sistemas e serviços de saúde no âmbito local, 

mas organizam-se em microrregiões de forma cooperativa. 
C) A microrregião torna-se um espaço dialógico de negociação e pactuação. 
D) Ocorre a institucionalização de sistemas microrregionais de serviços de saúde. 
 

QUESTÃO 15 
Ao dispor sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, a Lei 8.142: 
I - Estabelece que o SUS contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder 

Legislativo, com as instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 
II - Prevê que a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde será paritária 

em relação ao conjunto dos demais segmentos. 
III - Não aborda sobre transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 
A alternativa que apresenta a(s) resposta(s) CORRETA(S) é 
A) Somente I está correta. 
B) Somente I e II estão  corretas. 
C) Somente I e III estão corretas. 
D) Somente II e III estão corretas. 
 
 
 
 
 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 
INSTRUÇÃO: Para responder às questões de 16 a 24, leia o seguinte texto publicitário. 
 

O Conar existe para coibir os exageros na propaganda. 
E ele é 100% eficiente nesta missão. 

 
Nós adoraríamos dizer que somos perfeitos. Que somos infalíveis. Que não cometemos nem mesmo 

o menor deslize. E só não falamos isso por um pequeno detalhe: seria mentira. Aliás, em vez de usar a 
palavra "mentira", como acabamos de fazer, poderíamos optar por um eufemismo. "Meia-verdade", por 
exemplo, seria um termo muito menos agressivo. Mas nós não usamos esta palavra simplesmente porque 
não acreditamos que exista uma "meia-verdade". Para o Conar, Conselho Nacional de Autorregulamentação 
Publicitária, existem a verdade e a mentira. Existem a honestidade e a desonestidade. Absolutamente nada 
no meio.  

1

5
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O Conar nasceu há 29 anos (viu só? não arredondamos para 30) com a missão de zelar pela ética na 
publicidade. Não fazemos isso porque somos bonzinhos (gostaríamos de dizer isso, mas, mais uma vez, 
seria mentira). Fazemos isso porque é a única forma de a propaganda ter o máximo de credibilidade. E, cá 
entre nós, para que serviria a propaganda se o consumidor não acreditasse nela?  

Qualquer pessoa que se sinta enganada por uma peça publicitária pode fazer uma reclamação ao 
Conar. Ele analisa cuidadosamente todas as denúncias e, quando é o caso, aplica a punição. O processo de 
julgamento é rápido e desburocratizado. E, em caso de uma clara infração ao Código de Ética, o Conar pede 
a suspensão imediata da campanha até que seja realizado o julgamento. Anunciantes, agências de 
publicidade e veículos aceitam todas as resoluções do Conar – mesmo que elas acabem por tirar do ar uma 
campanha em que milhões já foram investidos. Aí você pergunta: "E não tem choro?" Ao que nós, 
honestamente, respondemos: "Mas é claro que tem." Pergunte a qualquer publicitário se ele já teve alguma 
campanha suspensa pelo Conar. São grandes as chances de a resposta ser positiva. Agora, pergunte o que 
ele achou desta punição. São imensas as chances de a resposta incluir algumas palavras pouco elogiosas 
dirigidas à nossa séria e respeitável entidade.  

Mas o Conar não está preocupado com o seu nível de popularidade entre os publicitários (seria 
impossível fazer o nosso trabalho se estivéssemos nos importando com isso). Estamos muito mais 
interessados em cumprir a nossa missão, que é fazer com que a publicidade seja sempre honesta, 
responsável e respeitosa. E não meio-honesta, meio-responsável e meio-respeitosa. Isso não existe nem na 
propaganda, nem na vida. 

 
Propaganda boa é propaganda responsável. 

coNAR.   CONSELHO   NACIONAL   DE   AUTORREGULAMENTAÇÃO   PUBLICITÁRIA 
Veja – 8/7/2009, p. 50 

 
QUESTÃO 16 
“Coibir” em “O Conar existe para coibir os exageros na propaganda.” (no título) significa, EXCETO 
A) reprimir. 
B) restringir. 
C) coagir.  
D) limitar. 
 

QUESTÃO 17 
O risco na frase “E ele é 100% eficiente nesta missão.” (subtítulo) tem o  propósito de, EXCETO 
A) chamar a atenção do leitor para o fato de que, para o Conar, não existe eficiência 100%. 
B) assinalar que o Conar também erra, como ocorreu na redação da frase riscada. 
C) demonstrar que a defesa da verdade é uma das principais características do Conar. 
D) ilustrar as afirmações contidas nos quatro períodos iniciais do texto. 
 

QUESTÃO 18 
Constitui a principal missão do Conar, segundo o texto: 
A) Punir anunciantes, agências de publicidade e veículos de comunicação. 
B) Promover o bom relacionamento entre anunciantes e publicitários. 
C) Zelar pela ética na publicidade. 
D) Analisar criteriosamente todas as denúncias de propagandas enganosas. 
 

QUESTÃO 19 
É CORRETO interpretar, com base no texto, a palavra “choro”, na frase “E não tem choro?” (linha 17), 
como 
A) protesto. 
B) negociação. 
C) dificuldade. 
D) desculpa. 
 

10

15

20

25
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QUESTÃO 20 
No texto, menciona-se a figura de linguagem denominada “eufemismo” (linha 3), e o próprio texto permite 
identificar o significado dessa figura. 
Qual das passagens abaixo corresponde ao sentido de “eufemismo”? 
A) “meia-verdade” (linha 5) 
B) “absolutamente nada no meio” (linhas 6-7) 
C) “termo muito menos agressivo” (linha 4) 
D) “palavras pouco elogiosas” (linha 20) 
 

QUESTÃO 21 
Foi identificada corretamente em cada alternativa a circunstância expressa pelo termo ou oração sublinhada, 
EXCETO em  
A) “... para que serviria a propaganda se o consumidor não acreditasse nela?” (linha 11) → CONDIÇÃO 

HIPOTÉTICA. 
B) “Aliás, em vez de usar a palavra ‘mentira’, como acabamos de fazer...” (linhas 2-3) → COMPARAÇÃO 
C) “E só não falamos isso por um pequeno detalhe...” (linha 2) → CAUSA. 
D) “... o Conar pede a suspensão imediata da campanha até que seja realizado o julgamento.” (linhas 14-15) 

→ TEMPO. 
 

QUESTÃO 22 
“E não meio-honesta, meio-responsável e meio-respeitosa.” (linhas 25) 
A palavra “meio”, nos três exemplos acima, fica invariável por se tratar de  
A) adjetivo. 
B) substantivo. 
C) numeral. 
D) advérbio. 
 

QUESTÃO 23 
Sobre alguns sinais de pontuação no texto, é INCORRETO afirmar que 
A) os parênteses  são usados para comentários à parte sobre o que se acabou de afirmar. 
B) as vírgulas em “Ao que nós, honestamente, respondemos...” (linhas 17-18) isolam um adjunto adverbial 

deslocado. 
C) o travessão (linha 16) coloca em destaque a informação que se segue a ele. 
D) o uso de aspas cumpre a mesma função, em todas as ocorrências. 
 

QUESTÃO 24 
“O Conar nasceu há 29 anos...” (linha 8) 
Em qual das alternativas abaixo a lacuna NÃO pode ser preenchida com a forma verbal “há”? 
A) Hoje são 24 de maio. Estamos _____ poucos dias do início da Copa. 
B) Estávamos esperando, ______ meses, a encomenda, que só chegou ontem. 
C) Não sai de casa _____ um bom tempo. 
D) O clube estava fechado ______ dias, e os sócios não foram avisados disso. 
 

QUESTÃO 25 
Em qual das séries de palavras abaixo todas foram grafadas corretamente? 
A) Atrasado, paralização, analisado. 
B) Excesso, exceção, excessivo. 
C) Necessidade, discussão, pretenção. 
D) Enxuto, enxarcado, enxurrada. 
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PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Questões numeradas de 26 a 30 

 
 

QUESTÃO 26 
Com base na Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Montes 
Claros, marque a alternativa CORRETA. 
A) Recondução é o retorno do servidor efetivo e estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de 

inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. 
B) A reversão poderá ser decorrente de decisão administrativa ou de sentença judicial transitada em 

julgado, estabelecendo esse ato, pelo qual o servidor demitido reingressa no serviço público, o 
ressarcimento dos vencimentos e vantagens próprios do cargo. 

C) A reintegração é o reingresso no serviço público do servidor em disponibilidade. 
D) O aproveitamento é o ato pelo qual o aposentado por invalidez reingressa no serviço publico, após 

verificação por junta médica oficial de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. 
 

QUESTÃO 27 
Com base na Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Montes 
Claros, analise as afirmativas abaixo. 
I - O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação ao 

valor da hora normal de trabalho, se diurno, e 75% (setenta e cinco por cento), se noturno. 
II - Somente será permitido serviço extraordinário mediante autorização do Prefeito, através de portaria, 

para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas 
diárias, podendo ser prorrogado por igual período, diante de situações inadiáveis, cuja inexecução 
possa acarretar prejuízos irreparáveis. 

III - O adicional por serviço extraordinário integra a remuneração e serve de base de cálculo para o 
pagamento das indenizações. 

IV - Não poderá receber gratificação por serviço extraordinário o ocupante de cargo em comissão ou função 
gratificada. 

 

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s) 
A) III, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) I, II, III e IV. 

 

QUESTÃO 28 
De acordo com o que determina a Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do 
Município de Montes Claros, em relação aos deveres do servidor público, analise as afirmativas abaixo, 
marcando V para as verdadeiras e F para as falsas. 
(   ) Exercer, com zelo e dedicação, as atribuições do cargo, sendo leal às instituições a que servir. 
(   ) Cumprir fielmente as ordens superiores, obedecendo ao princípio da hierarquia e subordinação 

funcional, ainda que essas sejam manifestamente ilegais. 
(   ) Atender com presteza ao público em geral, prestando todas as informações requeridas, mas 

ressalvando as protegidas por sigilo. 
(   ) Zelar por um bom ambiente de trabalho, não instigando a fofoca e a discórdia no ambiente de trabalho 

e não levando ao conhecimento do seu superior hierárquico toda e qualquer irregularidade cometida 
pelos colegas de trabalho no exercício do cargo. 

A sequência CORRETA é 
A) F, V, V, F. 
B) V, F, F, V. 
C) V, F, V, F. 
D) F, V, F, V. 
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QUESTÃO 29 
Nos termos da Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Montes 
Claros, a exoneração de cargo efetivo dar-se-á das seguintes formas, EXCETO 
A) Quando não forem satisfeitas as condições do estágio probatório. 
B) Quando for esta a forma de penalidade prevista em lei para infração cometida pelo servidor. 
C) Quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. 
D) Quando o servidor solicitar. 
 

QUESTÃO 30 
Com base na Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Montes 
Claros, analise as afirmativas abaixo. 
I - Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou 

provento. 
II - Poderá haver consignação em folha de pagamento, mediante autorização do servidor. 
III - O débito com o erário de servidor que for demitido será deduzido de seu crédito financeiro com o 

Município, devendo o saldo devedor, se houver, ser quitado dentro de 60 (sessenta) dias, sob pena de 
sua inscrição em dívida ativa. 

IV - O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto 
nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. 

 

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s). 
A) II e IV, apenas. 
B) III, apenas. 
C) I, III e IV, apenas. 
D) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO DISCURSIVA 
 
Baseando-se nas ideias defendidas pelo Conar (sem, contudo, copiá-las) e nas suas próprias experiências a 

respeito do assunto, desenvolva, num texto dissertativo de 10 (dez) linhas, o seguinte slogan do Conar:  
 

PROPAGANDA BOA É PROPAGANDA RESPONSÁVEL 
 
 

NÃO É NECESSÁRIO DAR TÍTULO AO SEU TEXTO 
 

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

 
 
 
 

RASCUNHO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


