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SAAE DE AIMORÉS - MG 

Concurso Público nº 01/2016 

 
 
 

NOVA RAZÃO SOCIAL:  

 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Preencha com seu nome completo 
 

Cargos: 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, FISCAL E LEITURISTA 

Cargo Pretendido 

 

 

Senhor(a) Candidato(a), 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. 
 

Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo: 
 
1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala, faça isso antes de iniciar a prova;  
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua mesa. Celular desligado, 

carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser acondicionados no envelope plástico fornecido na 
entrada.    Deverá ficar sobre a mesa apenas LÁPIS, BORRACHA, CANETAS E DOCUMENTO DE 
IDENTIDADE; 

3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição; 
4. A Folha de Respostas será entregue durante a realização da Prova e deverá ser imediatamente 

assinada, na presença do fiscal, com apresentação do documento de identidade; 
5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de respostas, informe ao fiscal; 
6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado consultas ou utilização de 

calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, boné, chapéu ou óculos com lente escura; 
7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais candidatos.  
8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização do fiscal de sala; 
9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;  
10. Ao se dirigir ao banheiro durante a prova você poderá ser chamado a passar pelo detector de metais; 
11. Ao terminar a Prova, transcreva as respostas assinaladas neste Caderno para sua Folha de Rascunho 

e depois para a Folha de Respostas Oficial, sempre à caneta azul ou preta; 
12. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas Oficial, pois NÃO haverá 2ª 

via; 
13. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova; 
14. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) resposta assinalada, nenhuma 

resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de Respostas; 
15. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este 

Caderno, levando consigo a folha de rascunho, para futuras conferências. 
16. Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas. 
17. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova; 
18. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de segurança; 
19. Será dado um aviso quando estiver faltando 30 minutos para o término do horário de prova; 
20. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas; 
21. O gabarito bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis no site da empresa a partir das 15 

horas do dia 28/11/2016; 
22. Atenção ao sair, não se esquecer dos seus pertences pessoais.  

 

A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA! 
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PROVA DE PORTUGUÊS 

 
Texto para as questões 1 a 11. 
 

Poema em linha reta 
Fernando Pessoa 

(Álvaro de Campos) 
 

Nunca conheci quem tivesse levado porrada. 
Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. 
 
E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, 
Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, 
Indesculpavelmente sujo, 
Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, 
Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, 
Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, 
Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, 
Que tenho sofrido enxovalhos e calado, 
Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda; 
[...] 
Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, 
Eu, que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado 
Para fora da possibilidade do soco; 
Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, 
Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. 
 
Toda a gente que eu conheço e que fala comigo 
Nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, 
Nunca foi senão príncipe – todos eles príncipes – na vida... 
 
Quem me dera ouvir de alguém a voz humana 
Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia; 
Que contasse, não uma violência, mas uma cobardia! 
Não, são todos o Ideal, se os oiço e me falam. 
Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? 
Ó príncipes, meus irmãos, 
 
Arre, estou farto de semideuses! 
Onde é que há gente no mundo? 
 
Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? 
 
Poderão as mulheres não os terem amado, 
Podem ter sido traídos – mas ridículos nunca! 
E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, 
Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? 
Eu, que venho sido vil, literalmente vil, 
Vil no sentido mesquinho e infame da vileza. 
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1. No poema há uma oposição entre: 
 
a) As atitudes e os princípios do eu lírico de um lado e as possíveis atitudes e os valores 

das outras pessoas por outro. 
b) A decadência social de certas pessoas em contrapartida ao sucesso profissional de 

outras.  
c) A burocracia relacionada aos valores sociais e incapacidade de muitos a adaptarem a 

eles. 
d) As pessoas consideradas perfeitas, devido seus status, e a vulgaridade daqueles de 

classe inferior. 
 
2. Levando em consideração os adjetivos empregados pelo eu lírico para 
caracterizar a si próprio, pode-se deduzir a respeito de como ele se vê: 
 
a) Como alguém perfeito, cheio de qualidades; 
b) Como alguém imperfeito, repleto de defeitos;  
c) Como alguém otimista e de muita autoestima;  
d) Como alguém indiferente as suas qualidades e defeitos. 
 
3. Ainda em consideração aos adjetivos por ele empregado, o eu lírico se revela: 
 
a) Um ser determinado; 
b) Um ser exclusivamente pessimista; 
c) Um ser que apresenta contradições;  
d) Um ser neutro, sem qualidades nem defeitos. 
 
4. Em relação à questão anterior, os versos que comprovam esse estado de espírito 
do eu-lírico: 
 
a) “E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil”.  
b) “Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho”. 
c) “Que tenho sofrido enxovalhos e calado”.  
d) “Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia”.  
 
Atente-se para os versos abaixo para responder as questões 05 e 06. 
 
“Quem me dera ouvir de alguém a voz humana” 
“Arre, estou farto de semideuses!” 
“Onde é que há gente no mundo?” 
 
5. De acordo com a visão geral do eu lírico, o que caracteriza “gente”, isto é, o ser 
humano em geral: 
 
a) Pessoas com poderes que oprimem os menos favorecidos;  
b) Pessoas sem nenhuma possibilidade de perspectiva na vida;  
c) Pessoas comuns, com problemas, defeitos, imperfeições, contradições; 
d) Pessoas perfeitas e que não sofrem com as desventuras da vida.  
 
 
 
 



Prova de Assistente Administrativo, Fiscal e Leiturista. 
Concurso Público n.º 01/2016 – SAAE DE AIMORÉS - MG.    - 4 - 

6. Ao atribuir às outras pessoas a condição de semideuses, o eu lírico utiliza-se de: 
 
a) uma ironia, pois não acredita que todos os outros sejam perfeitos e somente ele tenha 

defeitos; 
b) uma verdade, pois se sente inferior a todos os outros, uma vez que os considera 

perfeitos;  
c) afirmação precisa, uma vez que se coloca em posição inferior a todas as outras 

pessoas;  
d) uma verdade, embora se considere também alguém capaz de ser comparado a um 

semideus.  
 
7. “Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas.” Nesse verso, o 
eu lírico, em relação às “etiquetas” age: 
 
a) Com submissão;  
b) Com respeito;  
c) Com cumplicidade;  
d) Com desprezo. 

  
8. Em seu sentido global, pode-se AFIRMAR que o tema do poema é: 
 
a) A ineficiência humana;  
b) A competitividade;  
c) A hipocrisia social;  
d) A capacidade dos poderosos. 

  
9. A palavra “arre” empregada no poema: 
 
a) É uma interjeição e exprime uma irritação;  
b) É um conectivo que estabelece uma relação de oposição; 
c) É um neologismo e exprime uma satisfação; 
d) É uma interjeição e exprime uma ratificação. 

  
10. “Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo.” O acento da palavra 
destacada ocorre pelo mesmo motivo em: 
 
a) vir;  
b) crer;  
c) ler;  
d) ver.  
 
11. “Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo.” A palavra destacada: 
 
a) É uma conjunção subordinativa e introduz uma oração adverbial; 
b) É um pronome relativo e introduz uma oração adjetiva; 
c) É uma conjunção coordenativa e introduz uma oração explicativa; 
d) É uma conjunção integrante e introduz uma oração substantiva. 
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Atente-se para os versos abaixo para responder as questões 12 e 13. 
 

“Quem me dera ouvir de alguém a voz humana 
Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia.”  
 

12. Quanto à predicação, o verbo “ouvir”, nesse contexto, é: 
 
a) Intransitivo;  
b) Bitransitivo;  
c) Transitivo direto;  
d) Transitivo indireto.  

 
13. A palavra “que” é um pronome relativo que exerce função de: 
 
a) Sujeito;  
b) Objeto direto;  
c) Objeto indireto;  
d) Complemento nominal.  

 
14. 
 

 
 

O verbo lembrar, no segundo quadrinho, está pronominal. De acordo com a 
regência, o verbo que NÃO pode ser pronominal: 
 
a) Adaptar-se;  
b) Referir-se;  
c) Simpatizar-se;  
d) Esquecer-se.  
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15. 

 
 

O recurso linguístico utilizado nessa tirinha, que produz o efeito de sentido foi: 
 
a) Ironia;  
b) Metáfora;  
c) Eufemismo;  
d) Gradação.  

 
16. Observe as frases abaixo: 

 
I. Nossa viagem deu certo.  
II. Este é um automóvel rápido. 
III. Você come rápido. 
IV. Fala-se por aí que certa bebida “desce redondo”. 
V. Fale pausado e sem medo. 

 
Quanto as palavras destacadas: 

 
a) Todas funcionam como advérbio; 
b) Todas funcionam como adjetivo;  
c) Há quatro ocorrências de advérbios;  
d) Há três ocorrências de adjetivos. 

 
17. Houve uma união de preposição por combinação em: 
 
a) Ele estava inspirado naquela manhã. 
b) Aonde ele pensa que vai? 
c) Deu seu brinquedo à prima. 
d) A resposta estava na ponta da língua.  

 
18. A alternativa em que a flexão de número da locução verbal está indevida é: 
 
a) Vão fazer novas considerações sobre o concurso. 
b) Devem existir outras possibilidades de manuseio. 
c) Haviam insistido durante todo o dia. 
d) Vão fazer anos que ela não liga.   
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19.  

 
 
Houve inadequação quanto à gramática normativa, no que se refere à regência: 
 
a) No emprego do verbo assistir na primeira tirinha; 
b) No emprego do verbo ser na segunda tirinha;  
c) No emprego do verbo faltar na segunda tirinha;  
d) No emprego do verbo ganhar na segunda tirinha.  

 
20. Das palavras listadas abaixo, uma delas possui mais fonema do que letras. Isso 
ocorre em: 
 
a) Chinelo – pensamento – exceto;  
b) Reflexo – exato – enxame;  
c) Extraordinário – inexplicável – piscina;  
d) Pirralho – quente – guerreiro.  

 
PROVA DE NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
Responda as questões de 21 a 23 de acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Aimorés: 
 

21. De acordo com o art. 2º, o Governo do Município de Aimorés é exercido pelos 
seguintes poderes: 
 
a) Judiciário e Legislativo; 
b) Judiciário e Executivo; 
c) Legislativo e Executivo; 
d) Judiciário, Legislativo e Executivo. 
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22. Fazem parte da Administração Indireta, EXCETO: 
 
a) As Secretarias Municipais; 
b) A Autarquia; 
c) A Empresa Pública; 
d) A Sociedade de Economia Mista. 

 
23. Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) É garantido ao servidor civil o direito à livre associação sindical, sendo vedadas ao 

Poder Público a interferência e intervenção na organização sindical da categoria; 
b) É assegurado o direito de greve, competindo aos servidores públicos municipais 

decidir a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, 
defender, nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal; 

c) Lei municipal reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas 
portadoras de deficiências e definirá os critérios de sua admissão; 

d) Os vencimentos dos servidores públicos municipais são redutíveis. 
 

Responda as questões 24 e 25 de acordo com a Lei nº 2.528/2015 que dispõe sobre 
a Organização Administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE do 
Município de Aimorés. 

 
24. Compete ao SAAE: 
 
I. Estudar, projetar, executar diretamente ou mediante contrato com entidades 

especializadas, as obras de construção, ampliação ou remodelação dos sistemas 
públicos de abastecimento de água potável, de esgoto sanitário do Município e a 
recomposição de pavimentação, bem como atividades afins. 

II. Lançar e arrecadar a contribuição de melhoria exigível em razão de obra que executar. 
III. Manter intercâmbio com entidades especializadas que atuem no campo do 

fornecimento de água do saneamento e da proteção ambiental. 
IV. Prestar serviços técnicos e industriais remunerados a entidades públicas e privadas, 

na sua área de atuação. 
 
a) Todas as afirmativas estão incorretas; 
b) Todas as afirmativas estão corretas; 
c) Somente a afirmativa I está correta; 
d) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
 
25. O SAAE de Aimorés – serviço autônomo, criado por lei, com personalidade 
jurídica de Direito Público Interno e independência Administrativa e Financeira, é 
classificado como: 
 
a) Autarquia; 
b) Empresa pública; 
c) Sociedade de economia mista; 
d) Fundação pública. 
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26. De acordo com o art. 3º do Decreto Federal nº 5.440/2005, a informação prestada 
ao consumidor sobre a qualidade e características físicas, químicas e 
microbiológicas da água para consumo humano deverá atender ao seguinte: 
 
I. Ser verdadeira e comprovável. 
II. Ser precisa, clara, correta, ostensiva e de fácil compreensão, especialmente quanto 

aos aspectos que impliquem situações de perda da potabilidade, de risco à saúde ou 
aproveitamento condicional da água. 

III. Ter caráter educativo, promover o consumo sustentável da água e proporcionar o 
entendimento da relação entre a sua qualidade e a saúde da população. 
 

a) Todas as alternativas são verdadeiras.  
b) Todas as alternativas são falsas. 
c) Apenas a alternativa III é falsa. 
d) Apenas a alternativa I é verdadeira. 
 
27. Princípio da Administração Pública definido na Constituição Federal que exige 
atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé: 
 
a) Impessoalidade; 
b) Moralidade; 
c) Eficiência; 
d) Publicidade. 
 
28. De acordo com a Constituição Federal, o servidor público estável só perderá o 
cargo, EXCETO: 
 
a) Em virtude de 03 (três) faltas graves; 
b) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
c) Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 
d) Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa. 
 
29. O SAAE de Aimorés publica dois editais de licitação, nos termos da Lei 8.666, de 
21 de junho de 1993: 
 
I. Para a aquisição de material de escritório com um valor estimado para 2016 em R$ 

100.000,00. 
II. Para a contratação de empresa para reforma da sede do SAAE com valor estimado de 

R$ 250.000,00. 
 
As modalidades de licitação devem ser, respectivamente: 
 
a) Convite e Tomada de Preços; 
b) Convite e Convite; 
c) Tomada de Preços e Tomada de Preços; 
d) Tomada de Preços e Convite. 
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30. Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu 

procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. 
b) O procedimento licitatório previsto na lei 8.666/93 caracteriza ato administrativo 

informal, seja ele praticado em qualquer esfera da Administração Pública. 
c) As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e 

favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. 
d) Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação 

dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e 
responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.  

 
PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
31. Sobre manipulação de pastas no sistema operacional Microsoft Windows 7, 
assinale a alternativa VERDADEIRA: 

 

a) Quando copia-se uma determinada pasta de um diretório para outro, essa pasta é 
apagada do diretório de origem; 

b) Quando move-se uma determinada pasta de um diretório para outro, essa pasta é 
mantida no diretório de origem; 

c) Quando renomea-se uma determinada pasta, ela é transferida para outro diretório; 
d) Quando deleta-se uma determinada pasta, ela pode ser transferida para a lixeira ou 

ser excluída permanentemente, dependendo do modo como fez-se a deleção. 
 
32. O sistema operacional Microsoft Windows 7 possui um painel de configurações, 
chamado Painel de Controle. 
Sobre esse painel, NÃO é possível afirmar que: 
 

a) Através dele pode-se ajustar a data e hora do computador; 
b) Através dele pode-se desinstalar um programa; 
c) Através dele pode-se reinstalar o windows; 
d) Através dele pode-se criar novos usuários. 

 
33. Julgue as afirmações abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 

 

I. Em um mesmo diretório do MS Windows 2007 é possível ter duas pastas com o 
mesmo nome. 

II. Em um mesmo diretório do MS Windows 2007 é possível ter dois arquivos com o 
mesmo nome, desde que tenham extensão diferente. 

 

a) As afirmações I e II são verdadeiras; 
b) Somente a afirmação I é verdadeira; 
c) Somente a afirmação II é verdadeira; 
d) As afirmações I e II são falsas. 

 
34. São nomes de fontes que podem ser utilizados para escrever um texto no 
Microsoft Word 2007, EXCETO: 
 

a) Arial; 
b) Times New Roman; 
c) Verdana; 
d) Firewall. 
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35. Assinale a opção que NÃO contém uma função do Microsoft Excel 2007: 
 
a) Soma; 
b) Hoje; 
c) Se; 
d) Depois. 

 
36. No MS- Word 2007, ao clicar no menu “Inserir” são exibidas várias ferramentas 
para os usuários. Os símbolos abaixo se referem, respectivamente, a quais dessas 
ferramentas: 

 

  

 
a) Inserir tabela e gráfico; 
b) Inserir tabela e imagem; 
c) Inserir gráfico e imagem; 
d) Inserir imagem e gráfico. 

 
37. Considere o texto abaixo, redigido no Microsoft Word 2007: 
 

 
NÃO ESQUEÇA DE APAGAR AS LUZES QUANDO SAIR DE CASA, PARA 
ECONOMIZARMOS NA CONTA DE ENERGIA. 
 

 
Para escrever todo o texto com letras maiúsculas, quais teclas precisaram ser 
utilizadas: 
 

a) Shift ou Caps Lock; 
b) Ctrl ou Alt; 
c) Insert ou Page Up; 
d) Enter ou Esc. 

 

38. A imagem abaixo representa uma planilha construída no Microsoft Excel 2007. 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
 

 
 

a) A célula H3 contém o valor 7,92; 
b) O resultado da fórmula MEDIA(E3:F3) é 15,50; 
c) Na coluna C está localizada a nota 2; 
d) O resultado da fórmula SOMA(B3:D3) é 24,10. 
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39. Durante a navegação na internet, o que deve ser digitado na barra de endereços 
para acessar um determinado site, como o Google: 
 
a) google.www.com.br 
b) br.google.com 
c) www.google.com.br 
d) com.www.google 
 
40. Ao navegador em sites da internet, Pedro encontrou informações importantes 
sobre o que estava procurando e decidiu imprimi-las. Para acessar diretamente as 
propriedades da impressora, qual conjunto de teclas ele deve utilizar: 
 
a) CTRL + P; 
b) CTRL + Q; 
c) CTRL + C; 
d) CTRL + V. 

 


