
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE 
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – MG 

 

Nível Fundamental Incompleto 
Cargo – Coveiro 

 
LEIA COM ATENÇÃO! 

01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado 

pelos fiscais da sala. 

02. Autorizado o início da prova, verifique se o caderno contém 30 (trinta) questões. 

Se não estiver completo, comunique ao fiscal. 

03. Todas as questões são de múltipla escolha, apresentando 4 (quatro) opções de 

resposta e uma única alternativa correta. 

04. Ao receber a folha de respostas, confira o seu nome e número de inscrição. 

Qualquer irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal. 

05. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira 

os resultados para a folha de respostas. O tempo de prova será de 3 (três) horas. 

Este tempo compreende a assinatura e a transcrição para a Folha de Respostas. 

06. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou 

azul e faça as marcas apenas no campo designado. A marcação da folha de 

respostas é definitiva, não admitindo rasuras. 

07. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso 

poderá prejudicá-lo, já que a folha de resposta não será substituída (conforme 

subitem 8.18.3 do edital).  

08. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo das provas. A interpretação das questões faz parte da avaliação 

(prova). 
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LÍNGUA PORTUGUESA/ INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 

TEXTO 1 
 

Em busca de renda, vendedores enchem ruas de Belo Horizonte 
Com aumento do desemprego, cresce o volume de ambulantes nos sinais de trânsito da capital 

 

     Basta passar, seja de carro ou de ônibus, pelas principais ruas e avenidas de 
Belo Horizonte ou de cidades da região metropolitana da capital, em um dia de sol 
forte, para ver o crescimento do número de vendedores ambulantes nos sinais. Jo-
sé Carlos Branco, 37, é um deles e está há três anos trabalhando nesse comércio. 
Morador de Ribeirão das Neves, ele conta que seu último emprego formal foi como 
caminhoneiro. Desempregado, começou a fazer bicos. “Eu trazia um amigo para 
trabalhar em um sinal em Belo Horizonte, só dirigindo o carro para ir e voltar. Ele 
pagava R$ 60 por dia. Eu tinha até dó, achava que era muito para quem ficava na 
rua. Mais tarde fui ver o quanto ele ganhava no fim do dia: mais de R$ 400. Aí me 
interessei”, explica. (...)  
     O grande risco entre os trabalhadores autônomos e, principalmente, aqueles que 
trabalham nas ruas é a falta de proteção da Previdência Social. A maior parte dos 
ambulantes não tem a preocupação de pagar o INSS ou alguma previdência priva-
da. (...)  
     A crise na economia brasileira levou ao aumento do número de pessoas que 
trabalham por conta própria. O último levantamento feito pelo Ipea aponta que de 
janeiro de 2013 para novembro de 2015 houve um aumento de 1,9% no número de 
autônomos nas seis principais regiões metropolitanas do país. Entre a população 
empregada, 17,8% dos trabalhadores estão nessa situação. (...) 
          A falta de oportunidades é um catalisador para que pessoas fora do mercado 
de trabalho formal optem por estratégias alternativas. Além do crescimento no nú-
mero de trabalhadores autônomos, o IBGE também identificou um recuo entre os 
trabalhadores com carteira assinada de 2,8%. Na comparação com 2015, foram 
336 mil empregos regularizados a menos. Essa faixa da população também pode 
estar migrando para a informalidade. 
     Estatisticamente, trabalhadores informais, mesmo que estejam procurando ou-
tros empregos, não são contabilizados como desempregados. Entretanto, a instabi-
lidade e até mesmo a concorrência nesses mercados pode acabar por estrangular 
essa forma de seguir trabalhando.  
 

Disponível em: 
<http://www.otempo.com.br/capa/economia/em-busca-de-renda-vendedores-enchem-ruas-de-belo-horizonte-1.1257849>   

Acesso em: 15/03/2016 (adaptado) 
 

QUESTÃO 01 
De acordo com o texto, o aumento do desemprego acarretou: 
 

(A) Maior volume de vendedores ambulantes nos semáforos. 
(B) Grande número de pessoas com Carteira de Trabalho assinada. 
(C) Maiores oportunidades de empregos formais. 
(D) Volumosa arrecadação da previdência. 

 
 
 

http://www.otempo.com.br/capa/economia/em-busca-de-renda-vendedores-enchem-ruas-de-belo-horizonte-1.1257849%3e%20%20Acesso%20em:%2015/03/2016
http://www.otempo.com.br/capa/economia/em-busca-de-renda-vendedores-enchem-ruas-de-belo-horizonte-1.1257849%3e%20%20Acesso%20em:%2015/03/2016


QUESTÃO 02 
Leia: 
 

“(...) A falta de oportunidades é um catalisador para que pessoas fora do mercado 
de trabalho formal optem por estratégias alternativas. (...)” 
 

A palavra sublinhada expressa uma: 
 

(A) oposição. 
(B) comparação. 
(C) discordância. 
(D) finalidade. 

 
QUESTÃO 03 
Leia: 
 

“(...) O grande risco entre os trabalhadores autônomos e, principalmente, aqueles 
que trabalham nas ruas (...)” 
 

O vocábulo destacado refere-se a quem na sentença? 
 

(A) Advogados. 
(B) Trabalhadores. 
(C) Médicos. 
(D) Dentistas. 

 
QUESTÃO 04 
Leia: 
 

“(...) Estatisticamente, trabalhadores informais, mesmo que estejam procurando ou-
tros empregos, não são contabilizados como desempregados. (...)” 
 

Marque a alternativa cuja conjunção sublinhada estabeleça o mesmo sentido da 
que se encontra destacada: 
 

(A) Carolina vestia-se bem, embora fosse pobre. 
(B) Escondeu-se para que não o víssemos. 
(C) À medida que vivemos, aprendemos mais. 
(D) Fez as tarefas conforme solicitado. 

 
QUESTÃO 05 
Marque a alternativa em que o grupo de palavras é acentuado pelo mesmo motivo: 
 

(A) três, ônibus. 
(B) autônomos, estratégias. 
(C) previdência, própria. 
(D) número, também. 

 
 
 
 
 



TEXTO 2 
 

Rejeitado no plano de saúde por idade ou doença anterior? Denuncie 
Código de Defesa do Consumidor e Agência Nacional de Saúde amparam quem contrata plano 

de saúde individual 
 

     Não bastasse o elevado custo e a escassez de oferta para contratação de um 
plano de saúde individual, cada vez mais raro no mercado, ainda há situações em 
que a operadora restringe ilegalmente o tipo de cliente que aceita. Mas saiba que 
não podem rejeitar idoso ou quem tenha tido doenças como câncer. 
     De acordo com a Agência Nacional de Saúde em nenhuma situação a operado-
ra de plano de saúde pode recusar um cliente. Há amparo do artigo 3º, inciso IV, da 
Constituição Federal, e artigo 39, inciso IX, do Código de Defesa do Consumidor, 
além do artigo 14 da Lei 9.656/98 dos planos de saúde. E, no caso do idoso, a pro-
teção do Estatuto do Idoso, a lei 10.741/03, que proíbe qualquer prática discrimina-
tória em função da idade da pessoa mais velha. 
     Mas se você declarar que tem alguma doença no momento de contratar o plano, 
a empresa pode oferecer duas alternativas. Para saber se o consumidor tem doen-
ças ou lesões preexistentes, a operadora exige, no momento da contratação, o pre-
enchimento de uma declaração de saúde. No formulário a ser preenchido pelo titu-
lar e seus dependentes são informados se são portadores de doenças e/ou lesões. 
Se o consumidor não tiver conhecimento, a doença não pode ser considerada pre-
existente. 
     Para quem tem doença preexistente, a operadora de plano de saúde pode, por 
até dois anos, suspender o atendimento de alguns procedimentos relacionados à 
doença que o consumidor declarou ou fazer um acréscimo no valor da mensalidade 
para que tenha direito a todos os atendimentos, inclusive os relacionados a essa 
doença. 
     Denuncie as situações em que não conseguir contratar plano de saúde por con-
ta da idade e de doença preexistente. Formalize queixa na Agência Nacional de 
Saúde (ANS) e nas entidades de defesa do consumidor. 
     Apesar de preços elevados os planos individuais praticamente sumiram do mer-
cado porque não interessam às operadoras, uma vez que oferecem maior proteção 
regulatória dos direitos do consumidor, com reajustes limitados pela ANS e proibi-
ção de cancelamento unilateral do contrato. Resta a contratação de planos coleti-
vos por adesão, ligados às entidades de classe, cujo preço inicial pode ser mais 
baixo, porém com reajustes mais altos. 
 

Disponível em: 
<http://economia.estadao.com.br/blogs/claudio-considera/rejeitado-no-plano-de-saude-por-idade-ou-doenca-anterior-denuncie/> 

Acesso em: 15/03/2016 
 

QUESTÃO 06 
Conforme o texto, caso a pessoa seja rejeitada no plano de saúde por idade ou do-
ença anterior a solução é: 
 

(A) Formalizar uma ação por danos morais. 
(B) Denunciar na Agência Nacional de Saúde (ANS) e entidades de defesa 

do consumidor. 
(C) Ir ao plano de saúde pessoalmente. 
(D) Aceitar a rejeição e não fazer o plano de saúde. 

http://economia.estadao.com.br/blogs/claudio-considera/rejeitado-no-plano-de-saude-por-idade-ou-doenca-anterior-denuncie/


QUESTÃO 07 
De acordo com a Agência Nacional de Saúde (ANS), a operadora do plano de saú-
de: 
 

(A) Pode recusar o cliente em situações de exceção. 
(B) Não pode recusar um cliente, salvo por doenças como o câncer. 
(C) Pode recusar um cliente que esteja em idade avançada. 
(D) Não pode recusar um cliente em nenhuma situação. 

 
QUESTÃO 08 
Segundo o texto, caso o consumidor declare que possua alguma doença, ao con-
tratar um plano de saúde a empresa: 
 

(A) Pode oferecer uma solução para o cliente. 
(B) Tem o devido respaldo legal para recusar o cliente. 
(C) Pode reajustar o valor da mensalidade ilimitadamente. 
(D) Propõe que o cliente procure outra operadora de plano de saúde. 

 
QUESTÃO 09 
Levando em consideração as ideias contidas no texto, analise as afirmativas a se-
guir: 
 

I. A contratação de um plano de saúde individual é cara. 
II. Os planos de saúde coletivos possuem um preço inicial mais barato, po-

rém com reajustes mais altos. 
III. Não há escassez de oferta para contratação de um plano de saúde indi-

vidual e está cada vez mais comum esse tipo de contrato. 
 

Estão CORRETAS as afirmativas: 
 

(A) II e III. 
(B) I, II e III. 
(C) I e II. 
(D) I e III. 

 
QUESTÃO 10 
Observe as seguintes palavras: 
 

I. Preenchimento 
II. Anterior 
III. Tenha 
IV. Bastasse 

 

Os vocábulos que possuem o mesmo número de fonemas são: 
 

(A) I e III. 
(B) II e IV. 
(C) II e III. 
(D) III e IV. 

  



MATEMÁTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
QUESTÃO 11 

Marque a alternativa que contém o resultado da soma 324 + 36. 

 

(A) 360 

(B) 350 

(C) 380 

(D) 370 
 
QUESTÃO 12 
Léia quebrou seu cofre. Nele estavam 36 moedas de R$ 0,25, 27 moedas de 
R$ 0,50 e 15 moedas de R$ 1,00.  
 

Marque a alternativa que contém a quantidade de dinheiro que estava nesse cofre. 
 

(A) 𝑅$ 50,25 

(B) 𝑅$ 27,75 

(C) 𝑅$ 37,50 

(D) 𝑅$ 83,25 

 
QUESTÃO 13 

Marque a alternativa que contém o número decimal equivalente à fração 
3

4
.  

 

(A) 0,077 

(B) 0,75 

(C) 0,25  

(D) 1,15 

 
QUESTÃO 14 

Um carro popular consome 1 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 de gasolina a cada 14 𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 rodados. 
 

Considerando o total de 427 𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 rodados com esse carro, marque a 

alternativa que contém a quantidade de litros de gasolina consumidos. 
 

(A) 57 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

(B) 18,4 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠  

(C) 83,2 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

(D) 30,5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

 
 
 
 
  



QUESTÃO 15 
Analise as seguintes afirmações: 
 

I. O número natural 12 é par. 

II. Os números naturais 3 e 4 são consecutivos. 

III. O número natural 47 é ímpar. 
 

Marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Todas as afirmações acima são verdadeiras. 
(B) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 
(C) Somente a afirmação III é falsa. 
(D) Todas as afirmações são falsas. 

 
QUESTÃO 16 
Dia 23 de junho de 2015 Heloísa recebeu um convite de casamento que ocorreria 
45 dias após essa data. 
 

Marque a alternativa que contém a data do casamento. 
 

(A) 8 de agosto de 2015 
(B) 31 de julho de 2015 
(C) 7 de agosto de 2015 
(D) 15 de agosto de 2015 

 
QUESTÃO 17 
De uma torneira sai 1 (uma) gota de água a cada 5 segundos.  
 

Quantas gotas de água terão escapado dessa torneira em 2 horas? 
 

(A) 1080 

(B) 1140 

(C) 580 

(D) 930 

 
  



QUESTÃO 18 
Em uma sala de aula tem 42 alunos. Dentre esses alunos, 24 foram para a 
recuperação em Matemática.  
 

Marque a alternativa que contém a razão entre o número de alunos que foram para 
a recuperação em Matemática e o total de alunos dessa sala. 
 

(A) 
4

 
 

(B) 
3

 
 

(C) 
3

5
 

(D) 
 

5
 

 
QUESTÃO 19 
Qual é o número natural que divido por 12 dá 3 como quociente e deixa resto 2? 
 

(A) 49 
(B) 42 
(C) 56 
(D) 38 

 
QUESTÃO 20 
Em 2 dias de trabalho, um pedreiro constrói 16m² (dezesseis metros quadrados) de 
muro.   
 
Nesse mesmo ritmo, quantos dias serão necessários para esse pedreiro construir 
168m² (cento e sessenta e oito metros quadrados) de muro?  
 

(A) 11 
(B) 21 
(C) 25 
(D) 34 

 
  



CONHECIMENTOS LOCAIS 
 
QUESTÃO 21 
Complete as lacunas das sentenças abaixo: 
 

Conceição do Mato Dentro é conhecida como a Capital Mineira do 
__________________. Buscando garantir a integridade dos importantes 
ecossistemas, a prefeitura instituiu a criação do Parque Municipal 
_____________________, o maior parque municipal de Minas Gerais e da Área de 
Proteção Ambiental Serra do ________________. 
 

Em seqüência as palavras que completam CORRETAMENTE essas lacunas são: 
 

(A) Café, da Serra do Cipó, Juquinha. 
(B) Gado, do Espinhaço, Intendente. 
(C) Ecoturismo, Ribeirão Campo, Cipó. 
(D) Ecoturismo, Ribeirão do Campo, Intendente. 

 

QUESTÃO 22 
Marque a alternativa CORRETA quanto aos aspectos econômicos do município de 
Conceição do Mato Dentro: 
 

(A) A mineração deixou de ocupar lugar de destaque no cenário econômico. 
(B) O município conta com indústrias de grande porte voltadas para a ex-

portação. 
(C) O turismo, em seus mais diversos segmentos – cultural, histórico, eco-

lógico, ecoturismo, religioso, gastronômico e de negócios –, exerce pa-
pel fundamental na economia municipal. 

(D) A apicultura é o principal segmento da economia do município, sendo a 
atividade a única fonte de renda para o município e grande geradora de 
emprego.  

 

QUESTÃO 23 
A respeito dos aspectos físicos e geográficos do Município de Conceição do Mato 
Dentro, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 
marque a alternativa CORRETA. 
 

(    )  Situada a 740 m de atitude, Conceição do Mato Dentro está distante da 
Capital Mineira 167 km, integra o Circuito da Estrada Real e o Circuito da 
Serra do Cipó.  

(    )  A região de Conceição do Mato Dentro está localizada na Região Central de 
Minas Gerais, na vertente oriental da Serra do Cipó da Cordilheira do 
Espinhaço. 

(    )  Situa-se numa região divisora do Rio São Francisco e Rio Doce. 
 

A sequência CORRETA é: 
 

(A) V, V, V. 
(B) V, F, V. 
(C) F, F, F. 
(D) F,V, F. 



QUESTÃO 24 
Associe as duas colunas, relacionando os atrativos da cidade de Conceição do 
Mato Dentro com suas respectivas características. 
 

1. Cachoeira do Tabuleiro. 
2. Salão das Pedras. 
3. Poço Pari. 
4. Córrego do Baú. 

 

(    )  É uma das “7 maravilhas da Estrada Real”. 
(    )  Forma-se a partir do encontro dos cursos d’água do Rio Preto e Córrego 

Grande. 
(    )  Forma belas caldeiras de hidromassagem natural encravadas nas pedras li-

sas, conhecidas como panelinhas. 
(    )  Tem grande importância histórica devido a presença de sítios arqueológicos 

tombados pelo patrimônio histórico. 
 

A sequência CORRETA dessa associação é: 
 

(A) 2, 1, 3, 4. 
(B) 3, 2, 1, 4.  
(C) 4, 3, 2, 1. 
(D) 1, 3, 4, 2. 

 

QUESTÃO 25 
Relacione a manifestação cultural-religiosa com a sua respectiva descrição: 
 

1. Projeto Matriz. 
2. Jubileu do Bom Senhor Jesus de Matozinhos. 
3. Festa de Nossa Senhora da Conceição. 
4. Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. 

 

(    )  Acontece em Minas Gerais desde o seu povoamento. É uma tradição 
mantida desde o tempo dos escravos e que se compõe de cortejos, desfile 
de rei e rainha, bandas musicais e as danças dos grupos de marujadas. 

(    )  A festa da padroeira da cidade, também escolhida para celebrar o dia da 
família, é comemorada com festas religiosas tradicionais, com procissões, 
novenas e missas. 

(    )   É a maior festa da cidade e é realizada desde o ano de 1787. Nessa época, 
a cidade se transforma com a vinda de milhares de romeiros e com intensa 
movimentação de fiéis e de comerciantes que se instalam na colina do 
Santuário durante a festa, para agradecer ou implorar graças. 

(    )  É um evento cultural com manifestações artísticas e shows musicais com 
artistas de projeção nacional. Acontecem mostras de teatro, danças, artes 
plásticas, exposições e oficinas infantis. 

 

A sequência CORRETA dessa associação é: 
 

(A) 3, 4, 1, 2. 
(B) 4, 3, 2, 1. 
(C) 1, 2, 3, 4. 
(D) 2, 1, 4, 3.  



QUESTÃO 26 
Acerca da história da educação em Conceição do Mato Dentro, complete as 
lacunas das sentenças abaixo: 
Em 1910, o ____________________________ deu início às suas atividades 
funcionando como colégio feminino, criado pelo bispo de Diamantina. 
Localizado nas imediações do Parque Municipal Salão das Pedras, o antigo 
Colégio Agrícola ______________________ foi instalado em 1918, sob a direção 
de Frei Licódia, e foi uma referência educacional para toda a região. 
Em seqüência as palavras que completam CORRETAMENTE essas lacunas são: 

 

(A) Colégio Técnico de Contabilidade, São Joaquim. 
(B) Colégio São Francisco, Conceição. 
(C) Colégio São Joaquim, São Francisco. 
(D) Colégio Conceição, São Francisco. 

  
QUESTÃO 27 
Observe a gravura e leia os trechos abaixo.  
 

 
 

 Pequeno lugarejo, pertencente ao município de Conceição do Mato Dentro. 

 É banhado pelo Rio Paraúna, de caudalosas águas, em meio a uma colina, 
vizinho ao distrito de Capitão Felizardo. 

 Distante está, de Diamantina, 40 quilômetros. 

 Dos mitos de sua criação há inúmeras versões, dentre elas, a riqueza da re-
gião, que atraiu o olhar da metrópole portuguesa a existência de pedras pre-
ciosas e ouro naquele lugar. 

 Há a versão de que um fazendeiro, criador de gado, dono de alguns garimpos 
e proprietário dessas terras, um certo Canequinha, nascido em 1860, teria 
doado parte de suas terras à Igreja. 

Disponível em <http://www.cmd.mg.gov.br> Acesso em 06/03/2016 
 

Marque a alternativa que indique CORRETAMENTE o nome do povoado de 
Conceição do Mato Dentro neles representado: 
 

(A) Cemitério do Peixe. 
(B) Candeias. 
(C) Três Barras. 
(D) Tijucal.  

http://www.cmd.mg.gov.br/


QUESTÃO 28 
Com base na história política de Conceição do Mato Dentro, julgue os itens abaixo 
como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, marque a alternativa 
CORRETA: 
 

(   ) A inauguração do edifício da Câmara Municipal ocorreu durante a solenidade 
de emancipação do município e posse do seu primeiro governo autônomo. 

(   ) A elevação do Arraial à condição de Vila foi aceita no primeiro pedido do 
povo ao governador da Capitania. 

(   ) Com a elevação de Conceição do Mato Dentro à condição de Vila a 
população se uniu, fornecendo recursos, para a construção do prédio 
destinado à Câmara Municipal. 

 

A sequência CORRETA é: 
 

(A) V, V, V. 
(B) F, F, F. 
(C) F, V, F. 
(D) V, F, V. 

 
QUESTÃO 29 
De acordo com a história de Conceição do Mato Dentro, marque a alternativa 
CORRETA: 
 

(A) A exemplo de tantas cidades mineiras, a história de Conceição do Mato 
Dentro está ligada à corrida pelo pau-Brasil, no início do século VIII. 

(B) Fernandes Tourinho deu início ao processo de povoamento em função 
da descoberta de diamante nas margens do Ribeirão Arrudas e seus 
afluentes. 

(C) Os primeiros habitantes do local, onde hoje se situa Conceição do Mato 
Dentro, eram chamados de índios botocudos. 

(D) Após o término das lavras, o local passou a viver, exclusivamente, do 
artesanato.  

 
  



QUESTÃO 30 
 

 
 

Fonte: https://descubraminas.com.br 
 
 
Quanto à escultura do Chafariz da Praça Dom Joaquim, ilustrada acima, marque a 
alternativa CORRETA: 
 

(A) O projeto e a execução da escultura couberam ao mestre Aleijadinho. 
(B) É tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan). 
(C) O chafariz é todo feito em granito. 
(D) Está presente na praça desde os primórdios da ocupação do local pelos 

bandeirantes.  
  



 
  



 
 
 
 
ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA. 
 

 

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta 

Nº 01  Nº 11  Nº 21  

Nº 02  Nº 12  Nº 22  

Nº 03  Nº 13  Nº 23  

Nº 04  Nº 14  Nº 24  

Nº 05  Nº 15  Nº 25  

Nº 06  Nº 16  Nº 26  

Nº 07  Nº 17  Nº 27  

Nº 08  Nº 18  Nº 28  

Nº 09  Nº 19  Nº 29  

Nº 10  Nº 20  Nº 30  

 
 
Este Caderno de Prova será divulgado dia 24 de maio de 2016, no site da FGR 
www.fgrconcursos.org.br, bem como no site da Prefeitura Municipal de Conceição 
do Mato Dentro www.cmd.mg.gov.br. 
 
O Gabarito será divulgado dia 24 de maio de 2016, no Diário Oficial do Estado, no 
site da FGR www.fgrconcursos.org.br e no site da Prefeitura Municipal de 
Conceição do Mato Dentro www.cmd.mg.gov.br.  
 

 
 

 
DECLARAÇÃO  

  
 

Declaro, para os devidos fins, que o (a) candidato (a) 
______________________________________________________, compareceu 
nesta data, no período de 13:00 às 17:30 horas, para realização das Provas 
Objetivas do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Conceição do Mato 
Dentro. 
 

Conceição do Mato Dentro, 22 de maio de 2016. 
 

 
Roberto Nunes de Siqueira Campos 

Gerente do Setor de Concursos - FGR 

 

http://www.fgrconcursos.org.br/
http://www.cmd.mg.gov.br/
http://www.fgrconcursos.org.br/

