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  Prezado(a) candidato(a): 

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, 
com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta. 

 
Nº de Inscrição Nome 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Para responder às questões 1 e 2, leia antes o caput do art. 36 da Constitui-
ção do Estado de Minas Gerais, abaixo transcrito. 
 
 "Art. 36 – O servidor público será aposentado: 
 I – por invalidez permanente, com proventos integrais, quando decorrente 
de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou 
incurável, especificadas em lei, e proporcionais, nos demais casos; 
 II – compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos propor-
cionais ao tempo de serviço; 
 III – voluntariamente: 
 a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher, 
com proventos integrais; 
 b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério, se pro-
fessor, e aos vinte e cinco, se professora, com proventos integrais; 
 c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, 
com proventos proporcionais a esse tempo; 
 d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se 
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço." 
 
QUESTÃO 1 
 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) Ao atingir a idade de setenta anos, o servidor não pode optar por perma-

necer em atividade. 
b) Em todos os casos de aposentadoria voluntária, o texto dá tratamento dife-

renciado aos servidores em função do sexo. 
c) O servidor ocupante de cargo de magistério não pode ser aposentado com 

menos de trinta anos de serviço. 
d) Servidores com idade entre sessenta e cinco e setenta anos podem apo-

sentar-se com proventos integrais. 
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QUESTÃO 2 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) A servidora que completa sessenta anos tem direito a aposentar-se com 

proventos integrais, desde que conte pelo menos 30 anos de serviço. 
b) O servidor aposentado compulsoriamente não faz jus à percepção de pro-

ventos integrais. 
c) Servidores do sexo masculino, desde que se encontrem no exercício do 

magistério, aposentam-se aos 30 anos. 
d) Servidores que tenham sido aposentados por invalidez permanente perce-

bem proventos integrais. 
 
 
QUESTÃO 3 
 
Leia o texto abaixo e assinale a alternativa que contenha afirmativa CORRETA 
sobre o mesmo. 
 
Segundo o artigo 31 da Constituição Estadual, o Estado assegurará ao 
servidor férias-prêmio, com duração de três meses a cada cinco anos de 
efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, admitida 
sua conversão em espécie, paga a título de indenização, quando da apo-
sentadoria ou a contagem em dobro das não gozadas para fins de per-
cepção de adicionais por tempo de serviço. 
 
a) De cinco em cinco anos, os servidores públicos devem gozar três meses 

de férias-prêmio. 
b) Na hipótese de o servidor não poder tirar férias, este poderá recebê-las em 

dinheiro. 
c) A fim de que, ao aposentar-se, possa receber adicionais por tempo de ser-

viço, admite-se que o servidor converta suas férias-prêmio em dinheiro. 
d) Em Minas Gerais, o direito a três meses de férias-prêmio é conquistado a 

cada qüinqüênio de efetivo exercício no serviço público estadual. 
 
 
QUESTÃO 4 
 
Assinale a alternativa em que a divisão silábica de ambas as palavras esteja 
CORRETA. 
 
a) sub-si-diá-ria  –  ad-ju-di-ca-tó-rio 
b) di-as  –  disp-néi-a 
c) re-che-io  –  ad-ve-ntí-cio 
d) a-mni-ó-ti-co  –  e-vic-ção 
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QUESTÃO 5 
 
Assinale a alternativa em que a expressão sublinhada DEVA ser substituída 
pela dos parênteses para que a frase fique CORRETA. 
 
a) O aeroporto fica a cerca de quarenta minutos do centro. (há cerca de) 
b) O acidente ocorreu na interseção de duas grandes avenidas. (intercessão) 
c) A companhia aferiu grandes lucros com a transação. (auferiu) 
d) Não houve qualquer empecilho à realização das provas. (impecilho)  
 
 
QUESTÃO 6 
 
Assinale a alternativa em que a preposição que encabeça o termo sublinhado 
seja motivada pela regência. 
 
a) "Aos ministros todos os adoram, mas ninguém os crê." (F. M. de Melo) 
b) A mim me parece, disse o morador mais antigo, que está havendo um pe-

queno equívoco. 
c) Quando entrou na sala, o diretor já o aguardava e aos seus funcionários. 
d) "Diz Cristo universalmente, sem excluir a ninguém, que ninguém pode ser-

vir a dous senhores." (Vieira)  
 
 
QUESTÃO 7 
 
Tendo em conta os adjetivos entre parênteses ao final das sentenças abaixo e 
o emprego de suas formas superlativas absolutas sintéticas, assinale a alter-
nativa que preencha CORRETAMENTE as lacunas. 
 
Depois da lipoaspiração, a deputada ficou  _______________ . (magra) 
O salário proposto aos iniciantes era ___________ . (baixo) 
O Papa é o _______________ sacerdote da Igreja Católica. (alto) 
 
a) magérrima  – baixíssimo  –  sumo 
b) magríssima  –  mínimo  –  altíssimo 
c) magérrima  –  mínimo  –  sumo 
d) macérrima  – ínfimo  –  supremo  
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QUESTÃO 8 
 
Assinale a alternativa em que haja ERRO no emprego do adjetivo. 
 
a) Preferiria que meu filho fosse de carro, pois moto é muito perigoso. 
b) Na placa consta que é proibido entrada de estranhos àquele setor. 
c) Gasolina custa, sabidamente, muito mais caro que álcool.   
d) Não é permitido a permanência de acompanhantes na sala de raios X. 
 
 
QUESTÃO 9 
 
Tendo em conta a regência verbal e nominal na norma culta escrita, assinale 
a alternativa CORRETA. 
 
a) Após as férias, deparou em seu trabalho uma situação completamente di-

ferente daquela que deixara. 
b) Gostaria de adverti-lo para que tome cuidado com quem você confia, pois 

seus amigos podem traí-lo. 
c) Após a chegada em Paris, havendo deixado a bagagem no hotel, quiseram 

logo conhecer a Torre Eifel. 
d) Pelo que pôde entender da correspondência, não havia qualquer impedi-

mento para com seu comparecimento às aulas. 
 
 
QUESTÃO 10 
 
Tendo em conta o emprego das formas verbais nas sentenças abaixo, assina-
le a afirmativa CORRETA sobre as mesmas. 
 
Os jornalistas insistem em que você participe da redação do programa. 
Os jornalistas insistem em que você participa da redação do programa. 
 
a) Ambas são corretas. 
b) Apenas a primeira é correta. 
c) Apenas a segunda é correta. 
d) Ambas são incorretas. 
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QUESTÃO 11 
 
Tendo  em  conta  o  emprego  de  formas  verbais, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
a) Se não reavermos o bem até amanhã, teremos problemas. 
b) O sindicato intermedia relações entre patrões e empregados. 
c) Tomé precisou ver, pois não creu no que ouviu. 
d) Os dois carros freiaram, mas a colisão foi inevitável. 
 
 
 
QUESTÃO 12 
 
Assinale a alternativa em que NÃO haja ERRO. 
 
a) Se os cidadões não se disporem a colaborar, a violência recrudescerá. 
b) Se caso os processos não virem hoje pela manhã, comunique os juizes. 
c) Se não tivesse havido divergências nenhumas, não lhes teríamos telefo-

nado. 
d) Tome cuidado, pois se você pôr a mão nesse botão, o elevador pára. 
 
 
 
QUESTÃO 13 
 
Considerando os versos de Maximiano de Sousa, assinale a alternativa que 
apresente análise INCORRETA do termo sublinhado. 
 
a) "Não queiras gostar de mim sem que eu te peça." (oração subordinada 

adverbial condicional) 
b) "Mesmo que penses que me convences, nada te digo." (oração subordina-

da substantiva objetiva direta) 
c) "Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também." (oração coordenada 

assindética) 
d) "De quem eu gosto nem às paredes confesso." (oração subordinada subs-

tantiva objetiva indireta) 
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QUESTÃO 14 
 
Assinale a alternativa em que a noção expressa pela oração sublinhada tenha 
sido INCORRETAMENTE indicada entre parênteses. 
 
a) A agirmos assim, estaremos, parece-me, dando razão para que pensem 

mal de nós. (condição).   
b) Como afirma Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra do que 

supõe nossa vã filosofia. (comparação) 
c) Como não tivesse mais tempo, escrevi o que me veio à mente, sem muita 

preocupação com a estética. (causa) 
d) Em que pese a não ser médico, atendia quem o procurasse e prescrevia 

chás e ervas. (concessão) 
 
 
 
QUESTÃO 15 
 
Assinale a alternativa em que a colocação do pronome pessoal oblíquo átono 
esteja INCORRETA. 
 
a) A funcionária acusava o patrão de haver ameaçado-a. 
b) Apresentei-os um ao outro, porém não quiseram falar-se. 
c) Quanto aos resultados, nós enviá-los-emos pelo correio. 
d) A enfermeira lhe vinha dando os comprimidos regularmente. 
 
 
 
QUESTÃO 16 
 
Assinale a alternativa que preencha CORRETAMENTE as lacunas da senten-
ça abaixo. 
 
Sra. Desembargadora, se  ________  ______  _____________ a me ouvir, 
__________  que estou me posicionando a  favor de _______  ponto de 
vista. 
 
a) V. Exa.  –  se  –  dispuser  –  perceberá  –  seu 
b) V. Excia.  –  vos  –  dispuserdes  –  compreendereis  –  vosso 
c) V. Exa.  –  vos  –  dispuser  –  aperceber-vos-eis  – vosso 
d) V. Mma.  –  se  –  dispor  –  verás  –  seu  
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RESPONDA ÀS QUESTÕES DE 17 A 20, ASSINALANDO, PARA CADA 
QUESTÃO: 
 
a) se todas as sentenças estiverem de acordo com a norma culta escrita. 
b) se somente duas sentenças estiverem de acordo com a norma culta escri-

ta. 
c) se somente uma das sentenças estiver de acordo com a norma culta escri-

ta. 
d) se nenhuma das sentenças estiver de acordo com a norma culta escrita. 
 
 
 
QUESTÃO 17 
 
I. Não sei por que a cidade aonde passamos a noite era tão fria. 
II. O que de mais sentimos falta durante a viagem foram nossos filhos. 
III. Se o Banco Central não houvesse intervindo, o dólar teria subido. 
 
 
 
QUESTÃO 18 
 
I. As palavras não significam por si sós; é preciso considerar as intenções de 

quem as pronuncia. 
II. Contrariamente a todas as previsões do serviço de metereologia, no Natal 

choveu e no Carnaval também. 
III. Em que pesem os argumentos em sentido contrário, manteremo-nos fiéis a 

nosso entendimento. 
 
 
 
QUESTÃO 19 
 
I. Tratavam-se de peças com incrustrações de pérolas e pedras preciosas. 
II. Vivemos num tempo onde impera a insegurança e a violência. 
III. As pessoas não estão querendo nem mais sairem de casa. 
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QUESTÃO 20 
 
I. O pagamento dos servidores públicos estaduais obedece a escala divul-

gada pelo Poder Executivo. 
II. Ao ser perquirido, o fiscal não precisou a quantia que fora depositada em 

sua conta corrente. 
III. Ao tomar conhecimento do ocorrido, minha mulher e eu propusemo-nos 

ajudar a essas pessoas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


