
1 

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO EDITAL 001/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG 

AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL  

   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 – AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL  

 
Marque aqui as suas respostas:  
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DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa  
Conhecimentos Gerais  
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15 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

    
Leia o texto e responda as questões de 1 a 4. 
 

O DIA DOS NAMORADOS NO BRASIL 
No mundo todo o dia 14 de fevereiro é 

conhecido como "o dia mais romântico do mundo". 
Chamado "Valentine's Day" (ou Dia de São Valentim), 
a data celebra o que é conhecido no Brasil como Dia 
dos Namorados. 

Desde o ano de 1948, a data romântica é 
celebrada no Brasil em 12 de junho. Coincidindo com 
a véspera do Dia de Santo Antônio, conhecido no país 
como santo casamenteiro, o motivo para a escolha da 
data, não tem ligação com significado religioso – 
sendo esclusivamente comercial. Junho foi escolhido 
porque era justamente o mês de desaquecimento das 
vendas.  
(Fonte adaptada: www.bbc.com >acesso em 13 de 
junho de 2018)  
 
1) Interpretando o texto apresentado é CORRETO 
afirmar que: 
a) No Brasil o dia dos namorados é comemorado em junho 
por conta do dia de São João. 
b) O mês de junho foi escolhido no Brasil para se 
comemorar o dia dos namorados, pois neste mês ocorria o 
desaquecimento das vendas. 
c) No restante do mundo o dia dos namorados é 
comemora no mês de junho. 
d) A escolha do mês de junho para comemoração do dia 
dos namorados no Brasil é somente religiosa. 
 
2) Analise o trecho retirado do texto: 
“Coincidindo com a véspera do Dia de Santo Antônio, 
conhecido no país como santo casamenteiro (...)” 
O item grifado no trecho pode ser substituído, sem 
prejuízo ao seu significado, pela seguinte palavra 
sinônima: 
a) Afamado. 
b) Impopular. 
c) Desconhecido. 
d) Inoportuno. 
 
3) Analise o trecho retirado de texto: 
“(...) o motivo para a escolha da data, não tem ligação 
com significado religioso – sendo esclusivamente 
comercial.” 
Assinale a alternativa que apresenta erro referente à 
ortografia: 
a) Escolha. 
b) Significado. 
c) Esclusivamente. 
d) Religioso. 
 
4) O item grifado na frase abaixo retirada do texto é o: 
“(...) a data celebra o que é conhecido no Brasil como 
Dia dos Namorados.” 
a) Numeral. 
b) Pronome. 
c) Adverbio. 
d) Substantivo. 
 
5) Assinale a alternativa onde foi grifado corretamente 
o Pronome Possessivo: 
a) Não irei agora. 
b) Essa blusa é minha. 

c) As doações foram suficientes. 
d) A professora não chegou ao trabalho. 
 
6) Quanto à utilização das letras G/J, assinale a 
alternativa em que ambas as palavras estão escritas 
corretamente: 
a) Ferrugem – nojo. 
b) Refúgio – garajem. 
c) Logista – vagem. 
d) Trage – monje. 
 
7) Assinale a alternativa que apresenta a utilização 
CORRETA da crase: 
a) Terá inicio às 14h. 
b) Vou indicar à ele um trabalho. 
c) O acidente foi à 300 metros de nossa casa. 
d) A rotina dia à dia é exaustiva. 
 
8) Assinale a alternativa que apresenta corretamente o 
antônimo da palavra Beleza: 
a) Boniteza. 
b) Lindeza. 
c) Feiura. 
d) Formosura. 
 
9) Assinale a alternativa em que o adjetivo da frase foi 
corretamente grifado: 
a) A menina contou com voz afinada. 
b) O final de semana foi perfeito. 
c) O pesadelo foi terrível. 
d) Era apenas um pobre rapaz. 
 
10) Quanto ao diminutivo e aumentativo, assinale a 
alternativa que apresenta ambos corretamente: 
a) Faca: faquinhazinha, facanzão. 
b) Amigo: amiguinho, amigão. 
c) Porta: portilha, portanzão. 
d) Nariz: narizico, narizão. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS  

 
11) Segundo o IBGE a área do Estado de Minas Gerais 
é de aproximadamente : 
a) 588.528,29 km².  
b) 956.139,82 km². 
c) 432.715,16 km². 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
12) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna :  
 Dentre as primeiras proposições políticas do governo 
de ___________________ esteve o Plano de Metas, 
também chamado de Programa de Metas. Esse plano 
consistia em um projeto de desenvolvimento nacional 
com trinta e uma metas, a trigésima primeira meta era 
a construção de Brasília e a transferência da capital 
federal para lá O slogan adotado para o Plano de 
Metas foi “50 anos de progresso em 5 anos de 
realizações.  
a) Fernando Color. 
b) Getúlio Vargas. 
c) Juscelino Kubitschek. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) De acordo com a Constituição Federal art.225 
complete a lacuna abaixo :  
“A Floresta Amazônica brasileira, -
_______________________________________________

http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/plano-de-metas/
http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/construcao-de-brasilia/
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_________são patrimônio nacional, e sua utilização 
far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive 
quanto ao uso dos recursos naturais.  “ 
a) a Mata Atlântica, Zona Costeira, a Serra do Mar 
b) a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-
Grossense e a Zona Costeira 
c) o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Segundo a Constituição Federal  Art. 196. Assinale 
a alternativa CORRRETA 
a) A saúde é direito de todos e dever do Município, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 
b) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
c) A saúde é direito de todos e dever do Distrito Federal , 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
15) Leia a noticia abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA:  
Começa nesta segunda-feira campanha de vacinação 
contra a gripe no município 
 “Tem início nesta segunda-feira, dia 23, e segue até o 
dia 1º de junho, a 20ª Campanha Nacional de 
Vacinação Contra a Gripe”. Na segunda, as unidades 
municipais de Saúde com salas de vacina começam a 
atender a população, que se enquadra nos grupos 
considerados de risco pelo Ministério da Saúde, com 
objetivo de reduzir as complicações decorrentes de 
possíveis infecções pelo vírus influenza. Segundo 
expectativa da secretaria municipal de Saúde, a meta é 
vacinar 90% do público alvo, que em Cataguases 
totaliza 19.865 pessoas. 
Este ano, a vacina disponibilizada pelo Sistema Único 
de Saúde vai proteger contra três tipos de vírus, sendo 
eles: ” 
Fonte:http://www.cataguases.mg.gov.br/2018/04/20/co
meca-nesta-segunda-feira-a-vacinacao-contra-a-gripe/ 
a) o H3N2, o H1N1 e influenza B.  
b) a Dengue, o H1N1, e influenza A. 
c) a Febre Amarela, a Dengue, o H3n2. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
16) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna:  
Na divisão administrativa do Brasil, temos 
_________________________ .  
a) o distrito federal, os estados, os distritos e os 
municípios.  
b) o distrito federal, os estados e os munícipios.  
c) o distrito federal, os estados, os municípios e as 
capitais. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
17) O estado de Minas Gerais é divido em quantos 
municípios ? 
a) 378.  

b) 645. 
c) 853. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) De acordo com a Lei 3023/2001-Plano de Cargos, 
carreiras e vencimentos art 10. Assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) Ás pessoas portadoras de deficiência é assegurado o 
direito de se inscreverem em concurso público para 
provimento de cargos ou empregos públicos cujas 
atribuições sejam compatíveis com as deficiências de que 
são portadoras, ficando garantido um mínimo de 10 % ( 
dez por cento ) das vagas oferecidas no concurso.  
b) Ás pessoas portadoras de deficiência é assegurado o 
direito de se inscreverem em concurso público para 
provimento de cargos ou empregos públicos cujas 
atribuições sejam compatíveis com as deficiências de que 
são portadoras, ficando garantido um mínimo de 5% ( 
cinco por cento ) das vagas oferecidas no concurso.  
c) Ás pessoas portadoras de deficiência é assegurado o 
direito de se inscreverem em concurso público para 
provimento de cargos ou empregos públicos cujas 
atribuições sejam compatíveis com as deficiências de que 
são portadoras, ficando garantido um mínimo de 15% ( 
quinze por cento ) das vagas oferecidas no concurso.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
19) Desenvolvimento sustentável é o modelo que 
prevê a integração entre economia, sociedade e meio 
ambiente, é a noção de que o crescimento econômico 
deve levar em consideração a inclusão social e a 
proteção ambiental. Analise os itens abaixo e marque 
V(verdadeiro) ou F(falso): 
(  )  Aumento na utilização de combustíveis fósseis. 
(  ) Valorização da produção e consumo de alimentos 
orgânicos. 
(  ) Implantação, nos grandes centros urbanos, da 
técnica do telhado azul. 
(  )  Respeito às leis trabalhistas. 
(  ) Manutenção e preservação dos ecossistemas. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) V, F, V, F, V. 
b) F, V, F, V, V. 
c) F, V, V, F, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) De acordo  com a Constituição Estadual de Minas 
Gerais , Art. 52 – O Poder Legislativo é exercido pela 
Assembleia Legislativa, que se compõe de 
representantes do povo mineiro, eleitos na forma da 
lei: Assinale a alternativa INCORRETA sobre o artigo 
citado acima: 
a) O número de Deputados corresponde ao triplo da 
representação do Estado na Câmara dos Deputados e, 
atingido o número de trinta e seis, será acrescido de 
tantos quantos forem os Deputados Federais acima de 
doze.  
b) O número de Deputados não vigorará na legislatura em 
que for fixado.  
c) Cada legislatura terá a duração de quatro anos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
21) Conforme a  Constituição Estadual de Minas 
Gerais , Art. 208 – Constituem patrimônio cultural 
mineiro os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, que 
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contenham referência à identidade, à ação e à 
memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade mineira, entre os quais se incluem: Analise 
os itens abaixo referente ao artigo citado acima: 
I) as formas de expressão. 
II) os modos de criar, fazer e viver. 
III) as criações científicas, tecnológicas e artísticas; 
IV) as obras, objetos, documentos, edificações e 
demais espaços destinados a manifestações artístico-
culturais. 
V) os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, espeleológico, 
paleontológico, ecológico e científico. 
VI) as criações  e manutenções  de núcleos culturais 
regionais e de espaços públicos equipados, para a 
formação e difusão das expressões artístico-culturais. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas I, II, IV e VI. 
b) Apenas II, III,V e VI. 
c) Apenas I, II, III, IV e V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) Disposto na Lei Orgânica do Município de 
Cataguases-MG, Complemente  o   Art. 168 O 
Município incentivará o lazer, como forma 
de:______________________. 
a) programa social e cultural 
b) entidades desportivas  
c)  qualidade de vida em seus diversos aspectos 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
23) Mediante a Lei Orgânica do Município de 
Cataguases-MG , Art. 202 O Município tomará, para 
fins de conservação: Assinale a alternativa CORRETA 
que apresente três itens referente ao artigo citado 
acima: 
a)  A caça profissional, amadora e esportiva;  O Plano 
Viário do Município; A utilização racional dos recursos 
naturais. 
b) A reserva do Parque Florestal de Cataguases; A bacia 
do Ribeirão Passa Cinco; A Serra da Neblina. 
c)  A bacia do Rio Pomba, fora  do Município;; A abertura, 
pavimentação de vias; A construção de estradas, parques, 
jardins e hortos florestais. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) São considerados  municípios limítrofes do 
município de Cataguases –MG: Assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) Leopoldina, Laranjal, Santana de Cataguases, Miraí, 
Bom Jesus da Cachoeira, Dona Euzébia e Itamarati de 
Minas. 
b) Leopoldina, Laranjal, Santana de Cataguases, Miraí, 
Guidoval, Muriaé e Itamarati de Minas. 
c) Leopoldina, Laranjal, Santana de Cataguases, Miraí, 
Guidoval, Dona Euzébia e Itamarati de Minas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) Assinale a alternativa CORRETA que apresenta 
três cidades consideradas principais de Minas Gerais 
com mais de quinhentos mil habitantes: 
a) Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora. 
b) Betim, Governador Valadares, Sete Lagoas.  
c) Montes Claros, Ribeirão das Neves, Uberaba. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 

 


