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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO EDITAL 001/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG 

AGENTE COMUNITÁRIO 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 

 Este caderno de questões está assim constituído:  
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 APÓS O TÉRMINO DA PROVA, É PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA.  

 USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular toque. 

Destaque aqui 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES – MG – AGENTE COMUNITÁRIO 

 
Marque aqui as suas respostas:  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25        

               

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa  
Conhecimentos Gerais  

10 
15 

Total de questões  25 



2 

 

RASCUNHO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  

   Leia o texto e responda as questões de 1 a 7. 
Piscina 

Era uma esplêndida residência, na Lagoa Rodrigo 
de Freitas, cercada de jardins e, tendo ao lado, uma bela 
piscina. Pena que a favela, com seus barracos grotescos 
se alastrando pela encosta do morro, comprometesse 
tanto a paisagem. 

Diariamente desfilavam diante do portão aquelas 
mulheres silenciosas e magras, lata d’ água na cabeça. De 
vez em quando surgia sobre a grade a carinha de uma 
criança, olhos grandes e atentos, espiando o jardim. 
Outras vezes eram as próprias mulheres que se detinham 
e ficavam olhando. 

Naquela manhã de sábado ele tomava seu gim-
tônica no terraço, e a mulher um banho de sol, estirada de 
maiô à beira da piscina, quando perceberam que alguém 
os observava pelo portão entreaberto. 

Era um ser encardido, cujos trapos em forma de 
saia não bastavam para defini-la como mulher. Segurava 
uma lata na mão, e estava parada, à espreita, silenciosa 
como um bicho. Por um instante as duas mulheres se 
olharam, separadas pela piscina. 

De súbito pareceu à dona de casa que a estranha 
criatura se esgueirava, portão adentro, sem tirar dela os 
olhos. Ergue-se um pouco, apoiando-se no cotovelo, e viu 
com terror que ela se aproximava lentamente: já atingia a 
piscina, agachava-se junto à borda de azulejos, sempre a 
olhá-la, em desafio, e agora colhia água com a lata. 
Depois, sem uma palavra, iniciou uma cautelosa retirada, 
meio de lado, equilibrando a lata na cabeça – e em pouco 
sumia-se pelo portão. 

Lá no terraço o marido, fascinado, assistiu a toda 
acena. Não durou mais de um ou dois minutos, mas lhe 
pareceu sinistra como os instantes tensos de silêncio e de 
paz que antecedem um combate. Não teve dúvida: na 
semana seguinte vendeu a casa. 
Fernando Sabino. A mulher do vizinho, Rio de Janeiro, 
1976. 
 
1) Observe a frase retirada do texto : “ Depois, sem 
uma palavra, iniciou uma cautelosa retirada, meio de 
lado, equilibrando a lata na cabeça – e em pouco 
sumia-se pelo portão.” Assinale a alternativa em que 
apresenta a sinonímia da palavra em destaque: 
a) Melindrosa. 
b) Incauta. 
c) Precipitosa.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
2) O texto acima se refere ao seguinte tipo textual  : 
a) Conto.  
b) Crônica. 
c) Anedota. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
3) Observe a frase retirada do texto:  
“Outras vezes eram as próprias mulheres que se 
detinham e ficavam olhando.” 
O verbo destacado encontra-se no:  
a) Presente do subjuntivo. 
b) Pretérito imperfeito do indicativo.  
c) Futuro do pretérito do indicativo.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 

4) Leia o trecho abaixo retirado do texto: “.... com seus 
barracos grotescos se alastrando pela encosta do 
morro, comprometesse tanto a paisagem.” 
A frase retirada do texto se refere: 
a) Ao terraço. 
b) A favela.  
c) A piscina.  
d) Nenhuma das alternativas.   
 
5) De acordo com o texto assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) O texto é narrativo, narra acontecimentos cotidianos e 
tem como finalidade explorar a caracterização de seres. 
b) O texto se utiliza de argumentos do autor para 
fundamentar seu ponto de vista. Com uma linguagem 
subjetiva e com uma conclusão que retoma as idéias do 
texto. 
c) O texto apela para o humor como forma de entreter o 
público, ao mesmo tempo em que utiliza da ironia e do 
humor como ferramenta essencial para realizar criticas.  
d) Nenhuma das alternativas  
 
6) Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa 
INCORRETA quanto ao significado da palavra 
destacada:  
“De súbito pareceu à dona de casa que a estranha 
criatura se esgueirava, portão adentro, sem tirar dela 
os olhos “  
a) Imediato. 
b) Previsto. 
c) Inesperado. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Leia o trecho retirado do texto e assinale a 
alternativa que apresenta a antonímia da palavra 
destacada.  :  
“Pena que a favela, com seus barracos grotescos se 
alastrando pela encosta do morro, comprometesse 
tanto a paisagem.” 
a) Expandindo. 
b) Disseminando. 
c) Unificando. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) Assinale a alternativa em que o verbo em destaque  
esteja no presente do indicativo: 
a) Leio o jornal todos os dias pela manhã. 
b) Se eles lessem estariam informados. 
c) Antes não lia nenhum tipo de publicação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Assinale a alternativa em que todas as palavras 
apesentam a ortografia CORRETA: 
a) Cachimbo- Iorgute - Gratuíto 
b) Rúbrica – Mortandela - Sombrancelha 
c) Beneficente - Adivinhar- Tangerina 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
10) Assinale a alternativa em que a frase NÃO 
apresenta ambiguidade: 
a) Beatriz encontrou o gerente da empresa com a sua 
irmã.  
b) O João fez aquele jantar na sua casa ?  
c) Vi Gabriela andando com o seu carro.  
d) Nenhuma das alternativas 

 
CONHECIMENTOS GERAIS  
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11) Segundo a Lei Orgânica do Município de 
Cataguases- MG art. 8º :  Assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) O Governo Municipal é constituído pelos Poderes 
Legislativo e Executivo, independentes e harmônicos entre 
si. 
b) O Governo Municipal é constituído pelos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e 
harmônicos entre si. 
c) O Governo Municipal é constituído pelos Poderes 
Legislativo e Judiciário, independentes e harmônicos entre 
si. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Cataguases- MG art. 108: Assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) Até 60(sessenta) dias após o início da Sessão 
Legislativa de cada ano, o Prefeito Municipal encaminhará 
ao Tribunal de Contas do Estado ou órgão Equivalente às 
contas do Município, que se comporão de: 
 Demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras da 
Administração direta e indireta, inclusive dos fundos 
especiais das fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público;II - Demonstrações contábeis, orçamentárias e 
financeiras consolidadas dos órgãos da Administração 
direta com as dos fundos especiais, das fundações e das 
autarquias, instituídas e mantidas pelo Poder Público 
Municipal;III - Demonstrações contábeis, orçamentárias e 
financeiras consolidadas das empresas municipais;IV - 
Notas explicativas às demonstrações de que trata este 
artigo;V - Relatório circunstanciado da gestão dos 
recursos públicos municipais no exercício demonstrado. 
b) Até 45 (quarenta e cinco) dias após o início da Sessão 
Legislativa de cada ano, o Prefeito Municipal encaminhará 
ao Tribunal de Contas do Estado ou órgão Equivalente às 
contas do Município, que se comporão de: 
 Demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras da 
Administração direta e indireta, inclusive dos fundos 
especiais das fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público;II - Demonstrações contábeis, orçamentárias e 
financeiras consolidadas dos órgãos da Administração 
direta com as dos fundos especiais, das fundações e das 
autarquias, instituídas e mantidas pelo Poder Público 
Municipal;III - Demonstrações contábeis, orçamentárias e 
financeiras consolidadas das empresas municipais;IV - 
Notas explicativas às demonstrações de que trata este 
artigo;V - Relatório circunstanciado da gestão dos 
recursos públicos municipais no exercício demonstrado. 
c) Até 30(trinta) dias após o início da Sessão Legislativa 
de cada ano, o Prefeito Municipal encaminhará ao Tribunal 
de Contas do Estado ou órgão Equivalente às contas do 
Município, que se comporão de:  Demonstrações 
contábeis, orçamentárias e financeiras da Administração 
direta e indireta, inclusive dos fundos especiais das 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;II - 
Demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras 
consolidadas dos órgãos da Administração direta com as 
dos fundos especiais, das fundações e das autarquias, 
instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;III - 
Demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras 
consolidadas das empresas municipais;IV - Notas 
explicativas às demonstrações de que trata este artigo;V - 
Relatório circunstanciado da gestão dos recursos públicos 
municipais no exercício demonstrado. 
d) Nenhuma das alternativas. 

.  
13) De acordo com a Constituição Estadual –MG Art. 
37, complete a lacuna a seguir : O servidor público 
que retornar à atividade após a cessação dos motivos 
que causaram sua aposentadoria por _________, terá 
direito, para todos os fins, salvo para o de promoção, 
à contagem do tempo relativo ao período de 
afastamento.” 
a) invalidez 
b) idade  
c) tempo de serviço 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Segundo a Constituição Estadual –MG,  Art. 94 – O 
Conselho de Governo é o órgão superior de consulta 
do Governador do Estado, sob sua presidência, e dele 
participam: 
I – o Vice-Governador do Estado. 
II – o Presidente da Assembleia Legislativa. 
III – os líderes da maioria e da minoria na Assembleia 
Legislativa. 
IV – o Secretário de Estado da Justiça. 
V – cinco cidadãos brasileiros natos, com mais de 
trinta e cinco anos de idade, dois dos quais nomeados 
pelo Governador do Estado e quatro eleitos pela 
Assembleia Legislativa, todos com mandato de dois 
anos, vedada a recondução. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas I, III e IV. 
b) Apenas I, II, III e V. 
c) Apenas I, II, III e IV. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
15) Analise as afirmativas abaixo  sobre  o município 
de Cataguases e marque V (verdadeiro) ou F(falso): 
(  ) Cataguases nos anos 1930  gravou seu nome no 
cinema brasileiro com Humberto Mauro,  e alcançou 
grande repercussão com  o Movimento Verde . 
(  )Cataguases esteve à frente no Movimento Moderno 
de arquitetura na década de 40, muito por incentivo de 
Francisco Inácio Peixoto, que levou à cidade diversos 
arquitetos e artistas modernos para desenhar uma 
nova estética e consequente mentalidade para a 
cidade. 
(  )Cataguases  na década de 80, contou com diversos 
movimentos culturais de vanguarda, destacando-se 
o Centro de Arte de Cataguases (CAC). 
(  )Cataguases  nos dias atuais, destacam-se os 
trabalhos do escritor Luiz Ruffato, vencedor do Prêmio 
Jabuti com "Eles Eram Muitos Cavalos", e também do 
artista plástico Luiz Lopez, com suas séries de obras 
sobre o tema "campo de futebol". 
(   )Cataguases realizou, em 2009 , o I FELICA (Festival 
Literário de Cataguases). 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) V, F ,V, V, F. 
b) F, V, F, V,V. 
c) F, V, V, F. V. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
16) Em divisão territorial datada de 1995, o município é 
constituído de pelos distritos :  
a) Cataguazes, Itamarati, Laranjal, Mirai (ex-Santo Antônio 
de Muriaé), Sereno e Vista Alegre. 
b) Cataguases Aracati de Minas, Cataguarino, Glória de 
Catguases, Sereno e Vista Alegre. 
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c) Cataguases Aracati de Minas, Porto de Santo Antônio, 
Laranja, Santana de Cataguazes, Sereno e Vista Alegre. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
17) Segundo a Lei 3023/2001-Plano de Cargos, 
carreiras e vencimentos, Art 28 O programa de 
treinamento e capacitação será de três tipos: 
a) Integração / Formação / Adaptação. 
b) Interação / Adaptação/ Complementação. 
c) Adequação /  Complementação / Interação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) Conforme a Constituição Federal Art. 218.  
Assinale a alternativa CORRETA:  
a) O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento 
científico, a pesquisa, a capacitação científica e 
tecnológica e a inovação.        
b) O Distrito Federal promoverá e incentivará o 
desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação 
científica e tecnológica e a inovação.         
c) O Município promoverá e incentivará o desenvolvimento 
científico, a pesquisa, a capacitação científica e 
tecnológica e a inovação.        
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Leia o trecho e complete a lacuna abaixo:  
A primitiva povoação de Meia Pataca, hoje cidade de 
Cataguases e sede do município do mesmo nome, foi 
fundada pelo francês ______________, Coronel-
comandante das Divisões Militares do Rio Doce, 
Diretor – Geral dos Índios e Inspetor da Estrada de 
Minas aos Campos e Goitacazes, em terreno doado 
pelo Sargento das ordenanças, Henrique José de 
Azevedo e por outros moradores do sítio, conhecido, 
então, por “Porto dos Diamantes”. 
a) Diogo de Vasconcelos 
b) Guido Tomaz Marlière 
c) D. Lourenço de Almeida 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) São estados que fazem divisa com o estado de  
Minas Gerais EXCETO: 
a) Paraná. 
b) Goiás. 
c) Rio de Janeiro. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
21) A respeito da vegetação do Estado de Minas 
Gerais analise as afirmativas abaixo:  
I- Em Minas Gerais, predomina a vegetação de 
Cerrado, que aparece em cerca de 50% do Estado, 
especialmente nas bacias dos rios São Francisco. As 
estações seca e chuvosa são bem definidas. A 
vegetação compõe-se de gramíneas, arbustos e 
árvores. Abriga importantes espécies da fauna: 
tamanduá, tatu, anta, jibóia, cascavel e o cachorro-do-
mato, entre outras. Algumas delas estão ameaçadas 
de extinção, como é o caso do lobo-guará, do veado-
campeiro e do pato-mergulhão. 
II- A Mata Atlântica Ocupa o segundo lugar em Minas 
Gerais. A vegetação é densa e permanentemente 
verde, com elevado índice pluviométrico (chuvas) 
nessas regiões. As árvores têm folhas grandes e lisas. 
Encontram-se neste ecossistema muitas bromélias, 
cipós, samambaias, orquídeas e liquens. A 
biodiversidade animal também é muito grande na Mata 
Atlântica, com imensa variedade de mamíferos 

(macacos, preguiças, capivaras, onças), de aves 
(araras, papagaios, beija-flores), de répteis, de anfíbios 
e diversos invertebrados. 
III-Mata Seca: Aparece no Norte do Estado, no vale do 
rio São Francisco. As formações vegetais deste bioma 
se caracterizam pela presença de plantas espinhosas, 
galhos secos e poucas folhas na estação seca. No 
período de chuvas, a mata floresce intensamente, 
apresentando grandes folhagens. A vegetação é muito 
rica. As imponentes barrigudas, ou embarés, são as 
principais árvores. Também se destacam pau-ferro, 
ipês e angicos. Na fauna, podem ser observadas a 
ariranha, a onça pintada, a anta, a capivara e a águia 
pescadora. 
Assinale a alternativa CORRETA:  
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c)  I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
22) É um dos maiores  estados do Brasil. Assinale a 
alternativa CORRETA:  
a) Amazonas. 
b) Santa Catarina. 
c) Tocantins. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
23) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna :   
“O primeiro presidente do Brasil foi  ___________, ele 
ficou no cargo de 1889 a 1891.” 
a) Marechal Deodoro da Fonseca 
b) Prudente de Morais  
c) Marechal Floriano de Peixoto 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) Complete a lacuna seguir :  
O bloco econômico Mercosul (Mercado Comum do 
Sul) foi oficialmente estabelecido em março de 1991. É 
formado pelos seguintes 
países:_______________________. O objetivo principal 
do Mercosul é eliminar as barreiras comerciais entre 
os países, aumentando o comércio entre eles. Outro 
objetivo é estabelecer tarifa zero entre os países e 
num futuro próximo, uma moeda única. 
a) Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela. 
b) Brasil, Chile, Uruguai, Argentina. 
c) Paraguai, Argentina, Venezuela, Bolívia. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna: 
A Guerra na Síria começou em ______, dentro do 
contexto da Primavera Árabe quando houve uma série 
de protestos contra o governo de Bashar al-Assad 
(1965).A guerra afetou em cheio a população civil 
estimada em mais de 24 milhões de pessoas nos 
primeiros cinco anos e ainda não terminou.  
a) 2001 
b) 2010 
c) 2011 
d) Nenhuma das alternativas.  

 


