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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO EDITAL 001/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

   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 DE COMBATE A ENDEMIAS 

 
Marque aqui as suas respostas:  
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DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa  
Conhecimentos Gerais  

10 
15 

Total de questões  25 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

   Leia o texto e responda as questões de 1 a 10. 
 

Santos Dumont: um mineiro cheio de talento 
Vocês sabem quem é o “pai da aviação”? Pois 

saibam que ele é um inventor nascido em Minas Gerais, 
chamado Alberto Santos Dumont.  

A paixão de Santos  Dumont pela aviação vem 
desde criança, quando ele observava os passarinhos para 
tentar entender como eles voavam. A maior dúvida do 
inventor era: “Como os pássaros conseguem voar, se eles 
são mais pesados que o ar?”.  

Seu pai notou o interesse de Santos Dumont pela 
aviação e o encaminhou para estudar na França. Em 
1906, ele tentou um fato inédito: voar com um aparelho 
mais pesado que o ar!  

Na França, uma multidão de curiosos viu seu 
primeiro avião, o 14-BIS, voar a mais de dois metros do 
solo, ao longo de 60 metros.  

Santos  Dumont também inventou o relógio de 
pulso ― uma forma que ele encontrou para controlar 
melhor o tempo de voo.  

Na época em que Santos Dumont estudava uma 
maneira de voar, também foram inventados a lâmpada e o 
gravador de som, por Thomas Edison, nos Estados 
Unidos. 
Disponível em: http://www.otempo.com.br/cmlink/o-
tempinho 
 
1) Assinale a alternativa CORRETA de acordo com o 
texto: 
a) Santos Dumont tinha uma dúvida, como os pássaros 
conseguem voar, pois são menos pesados que o ar ? 
b) Santos Dumont inventou o relógio para marcar a hora 
de pouso e decolagem do avião. 
c) Santos Dumont possuía interesse pela aviação desde 
criança e contou com o apoio de seu pai. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Com base no texto analise as afirmativas abaixo: 
I)A paixão de Santos Dumont pela aviação surgiu 
através da observação de uma espécie de animal. 
II)Santos Dumont não recebeu apoio de sua família em 
relação a sua paixão pela aviação. 
III) Santos Dumont em 1906 tentou voar com um 
aparelho pesado igual ao ar. 
IV)Os brasileiros não foram os primeiros a ver o  14-
BIS, voar a mais de dois metros do solo, ao longo de 
60 metros.  
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas I,III e IV. 
b) Apenas I e IV. 
c) Apenas II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) De acordo com o texto assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) Santos Dumont e Thomas Edison contribuíram com 
suas invenções para o bem estar das pessoas somente no 
Brasil , França e Estados Unidos. 
b) O relógio de pulso que Santos Dumont inventou teve 
utilidade somente para a aviação. 
c) Santos Dumont foi considerado o “pai da aviação” a 
partir dele houve aperfeiçoamento na aviação até os dias 
de hoje  com aviões cada vez mais potentes. 
d) Nenhuma das alternativas. 

4) O texto  Santos Dumont: um mineiro cheio de 
talento, quanto ao gênero textual, assinale a 
alternativa CORRETA. 
a) Relatório científico. 
b) Relato de viagem. 
c) Entrevista. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Marque a alternativa CORRETA em que os verbos 
em destaque na passagem retirada do texto está 
conjugado no pretérito perfeito do indicativo. 
a) Seu pai notou o interesse de Santos Dumont pela 
aviação e o encaminhou para estudar na França. 
b) Na época em que Santos Dumont estudava uma 
maneira de voar, também foram inventados a lâmpada e o 
gravador de som, por Thomas Edison, nos Estados 
Unidos. 
c) A paixão de Santos  Dumont pela aviação vem desde 
criança, quando ele observava os passarinhos para tentar 
entender como eles voavam. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
6) Assinale a alternativa CORRETA que condiz com o 
sinônimo e antônimo de acordo com o texto da 
palavra em destaque na frase retirada do texto: Seu 
pai notou o interesse de Santos Dumont pela aviação 
e o encaminhou para estudar na França. 
a) Desenvolvimento – desconhecimento. 
b) Encanto – desapego. 
c) Comando – descontrole. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
7) Analise as frases abaixo quanto a classificação das 
palavras em destaque: 
I) (...) voar a mais de dois metros do solo,... 
II) Pois saibam que ele é um inventor nascido em 
Minas Gerais,... 
III) Na França, uma multidão de curiosos viu seu 
primeiro avião, ... 
IV) “Como os pássaros conseguem voar, se eles são 
mais pesados que o ar?” 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) I)Pronome; II)Substantivo masculino; III)Adjetivo 
composto; IV)Advérbio. 
b) I)Numeral; II)Substantivo próprio; III)Substantivo 
Coletivo; IV)Verbo. 
c) I)Numeral ; II)Substantivo pátrio; III)Substantivo 
masculino; IV) Verbo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) Assinale a alternativa CORRETA  em que as 
palavras  apresentem  a mesma regra de acentuação 
gráfica das palavras em destaque na passagem 
retirada do texto: Na época em que Santos  Dumont 
estudava uma maneira de voar, também foram 
inventados a lâmpada e o gravador de som, por 
Thomas Edison, nos Estados Unidos. 
a) Cárcere – Cômodo. 
b) Útil -  Caráter. 
c) Jóquei- Vênus. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Assinale alternativa CORRETA que apresenta uma 
palavra que condiz com um  adjetivo pátrio  retirado 
do texto: 
a) França. 
b) Nascido. 

http://www.otempo.com.br/cmlink/o-tempinho
http://www.otempo.com.br/cmlink/o-tempinho
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c) Mineiro. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) A expressão “pai da aviação” retirada do texto 
representa a seguinte figura de linguagem: 
a) Sinestesia. 
b) Perífrase.  
c) Elipse. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS  

 
11) De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Cataguases- MG art. 9° complete a lacuna a seguir :  O 
Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, 
composta de _______ Vereadores, eleitos para cada 
legislatura entre cidadãos maiores de dezoito anos, no 
exercício dos direitos políticos, pelo voto direto e 
secreto. 
a) 18 (dezoito)  
b) 15  (quinze)  
c) 21 (vinte e um)  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Segundo a Lei Orgânica do Município de 
Cataguases- MG art 125: Assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) As entidades prestadoras de serviços públicos são 
obrigadas, pelo menos uma vez a cada 45 dias , a dar 
ampla divulgação de suas atividades, informando, em 
especial, sobre planos de expansão, aplicação de 
recursos financeiros e realização de programa de trabalho. 
b) As entidades prestadoras de serviços públicos são 
obrigadas, pelo menos uma vez por mês, a dar ampla 
divulgação de suas atividades, informando, em especial, 
sobre planos de expansão, aplicação de recursos 
financeiros e realização de programa de trabalho. 
c) As entidades prestadoras de serviços públicos são 
obrigadas, pelo menos uma vez por ano, a dar ampla 
divulgação de suas atividades, informando, em especial, 
sobre planos de expansão, aplicação de recursos 
financeiros e realização de programa de trabalho. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Conforme a Constituição Estadual -MG  art. 35° : 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) É estável, após três anos de efetivo exercício, o 
servidor público nomeado para cargo de provimento 
efetivo em virtude de concurso público. 
b) É estável, após dois anos de efetivo exercício, o 
servidor público nomeado para cargo de provimento 
efetivo em virtude de concurso público. 
c) É estável, após quatro anos de efetivo exercício, o 
servidor público nomeado para cargo de provimento 
efetivo em virtude de concurso público. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) De acordo com a Constituição Estadual -MG  Art. 
48, complete a lacuna a seguir:  Considera-se _______ 
urbana o agrupamento de Municípios limítrofes que 
apresentam tendência à complementaridade das 
funções urbanas que exija planejamento integrado e 
recomende ação coordenada dos entes públicos. 
a) municipalização  
b) microrregião 
c) aglomeração 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
15) O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação – Fundeb é um fundo especial, de 
natureza contábil e de âmbito estadual (um fundo por 
estado e Distrito Federal, num total de vinte e sete 
fundos), formado, na quase totalidade, por recursos 
provenientes dos impostos e transferências dos 
estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à 
educação por força do disposto no art. 212 da 
Constituição Federal. Além desses recursos, ainda 
compõe o Fundeb, a título de complementação, uma 
parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito 
de cada Estado, seu valor por aluno não alcançar o 
mínimo definido nacionalmente. Independentemente 
da origem, todo o recurso gerado é redistribuído para 
aplicação exclusiva na educação básica. Com base 
nessa informação assinale a alternativa INCORRETA:  
a) Os recursos do Fundeb são distribuídos de forma 
automática com necessidade de autorização ou convênios 
para esse fim e periódica, mediante crédito na conta 
específica de cada governo estadual e municipal.  
b)A distribuição é realizada com base no número de 
alunos da educação básica pública, de acordo com dados 
do último censo escolar. 
c) São instituições envolvidas na operacionalização do 
Fundeb, que desempenham algumas atribuições. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
16) De acordo com a  LDB art. 23: Assinale a 
alternativa INCORRETA :  
a) A educação básica poderá organizar-se em séries 
anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de 
períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na 
idade, na competência e em outros critérios, ou por forma 
diversa de organização, sempre que o interesse do 
processo de aprendizagem assim o recomendar. 
b) A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive 
quando se tratar de transferências entre estabelecimentos 
situados no País e no exterior, tendo como base as 
normas curriculares gerais. 
c) O calendário escolar deverá adequar-se às 
peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a 
critério do respectivo sistema de ensino, podendo  reduzir 
o número de horas letivas previsto nesta Lei. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17) De acordo Lei 3023/2001-Plano de Cargos, 
carreiras e vencimentos leia o artigo abaixo e 
complete as lacunas : art 6º- O plano de cargos 
carreiras e vencimentos da Prefeitura Municipal de 
Cataguases - MG é composto de : 
I- parte _________, com os respectivos grupos 
ocupacionais e classes. 
II- parte __________ com os respectivos empregos e 
cargos sem extinção. 
a) direta / indireta  
b) interna / externa 
c) permanente / suplementar  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
18) Segundo a Constituição Federal Art. 29. O 
Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois 
turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e 
aprovada por dois terços dos membros da Câmara 
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do 
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respectivo Estado e os seguintes preceitos: para a 
composição das Câmaras Municipais, será observado 
o limite máximo de:     Assinale a alternativa 
INCORRETA:  
a) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 15.000 
(quinze mil) habitantes. 
b) 15 (quinze) Vereadores, nos Municípios de mais de 
50.000 (cinquenta mil) habitantes e de até 80.000 (oitenta 
mil) habitantes. 
c) 30 (trinta) Vereadores, nos Municípios de mais de 
80.000 (oitenta mil) habitantes e de até 120.000 (cento e 
vinte mil) habitantes.      
d) Nenhuma das alternativas.  
 
19) Os problemas ambientais de âmbito nacional (no 
território brasileiro) ocorrem desde a época 
da colonização, estendendo-se aos subsequentes 
ciclos econômicos. Atualmente, os principais 
problemas estão relacionados com as 
práticas agropecuárias predatórias, o extrativismo 
vegetal e a má gestão dos resíduos urbanos. Os 
principais agravantes de ordem rural e urbana são: 
EXCETO: 
a) perda da biodiversidade em razão do desmatamento e 
das queimadas. 
b) escassez da água pelo mau uso e gerenciamento 
das bacias hidrográficas. 
c) contaminação dos corpos hídricos por esgoto sanitário. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
20) De acordo com o IBGE Cataguases é 
um município brasileiro do estado de Minas Gerais 
com a área de aproximadamente :  
a) 491,767 km². 
b) 758,063 km². 
c) 125,985 km². 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
21) São considerados principais rios do Estado de 
Minas Gerais EXCETO: 
a) Rio das Velhas. 
b) Rio Doce. 
c) Rio Paraopeba. 
d) Rio Tijucas.  
 
22) No mundo, a superfície (extensão territorial) dos 
países varia muito. Temos países com territórios que 
cobrem quase todo um continente e outros que são 
tão pequenos como uma cidade.  É considerado um 
dos maiores países do mundo pelo tamanho do seu 
território:  
a) Rússia. 
b) Vaticano. 
c) Uruguai. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
23) O período do mandato presidência de Luís Inácio 
Lula da Silva foi de :  
a) 1 de janeiro de 2002 a 1 de janeiro de 2007. 
b) 1 de janeiro de 2003 a 1 de janeiro de 2009. 
c) 1 de janeiro de 2003 a 1 de janeiro de 2011. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
24) Os ciclos econômicos do Brasil fazem referência 
as atividades econômicas que foram desenvolvidas no 
país em diversos momentos. Os principais ciclos 
econômicos são: EXCETO 

a) Ciclo do Pau Brasil.  
b) Ciclo do Algodão. 
c) Ciclo do Café. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25)   A categoria dos caminhoneiros parou no dia 21 
de maio para exigir uma redução nos preços do óleo 
diesel - que subiram mais de 50% nos últimos 12 
meses. A principal reivindicação era que os impostos 
que incidem sobre o combustível, como o PIS-Cofins. 
Eles também exigiam a fixação de uma tabela mínima 
para os valores de frete, entre outras reivindicações. 
Essa paralização durou: 
a) 18 dias.  
b) 11 dias. 
c) 5 dias. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
  

 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/colonizacao-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/as-caracteristicas-agropecuaria.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/problemas-ambientais-sociais-decorrentes-urbanizacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-biodiversidade.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-desmatamento.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/principais-bacias-hidrograficas-brasil.htm
https://www.suapesquisa.com/geografia_do_brasil/rio_doce.htm

